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Confederal para o VIII Congreso
Rematamos o pasado Congreso coa posta a punto do noso ideario 

programático, das novas liñas de traballo a levar adiante co obxectivo claro 
de facer real o lema do VII, Coa CIG somos máis fortes.

Durante estes catro anos e seis meses non cabe a menor dúbida de que 
a CIG temos consolidado un papel central, un protagonismo indiscutíbel 
na organización da conflitividade laboral e mobilización social, así como 
no lanzamento de alternativas e propostas para armar a defensa da clase 
traballadora galega.

Hoxe somos a primeira forza sindical en número de delegados e dele-
gadas sindicais, obxectivo difícil de ver realizado nas orixes do sindicalismo 
nacionalista nos anos 70, pero hoxe realidade imparábel que nos chama a 
seguir actuando de acordo aos mesmos principios cos que naceu o sindica-
lismo nacionalista e de clase, coa mesma acción sindical de confrontación 
co capital que nos ten levado a ser a primeira forza sindical.

Chegamos a este Congreso cunhas porcentaxes históricas de afiliación 
desde que naceu o sindicalismo nacionalista; está afiliada na CIG o 10% 
da poboación asalariada de Galiza.

Así mesmo, temos unha situación económica e financeira solidamente 
saneada e vigorosa e sen máis dependencias económicas que a da nosa 
afiliación.

A nosa implantación territorial e federativa esténdese por todo a nosa 
nación e por todos os sectores, desde os máis tradicionais aos máis ac-
tuais. Se ben tivemos preocupación permanente e constante pola mellora 
no funcionamento organizativo, os resultados, sendo con carácter xeral, 
positivos, son moi mellorábeis e esixen maior tensionamento no conxunto 
das estruturas e dos cadros sindicais para acabar de superar definitivamente 
dinámicas moi burocráticas, de pura inercia, cando non erráticas. Estamos 
obrigados a redobrar os esforzos para dunha vez por todas chegar a des-
pregar todo o potencial dun funcionamento acorde aos mesmos métodos 
de traballo na planificación, execución e seguimento das liñas de traballo.

Así mesmo, a formación interna, tendo dado un grande salto adiante 
nos primeiros anos, coa pandemia, e malia a rápida e positiva adaptación 
para continuar, non puido despregar todo o seu potencial. Aínda non fomos 
capaces de conseguir que desde as estruturas comarcais e federativas se 
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preste a debida importancia que este labor ten para o noso modelo sindical. 
A maior presenza da CIG nos centros de traballo debe ir acompañada dun 
programa formativo que proxecte na execución da nosa acción sindical o 
programa dos que nos dotamos. O proxecto sindical da CIG non ten sentido 
se entendemos o noso traballo como simple xestión, pois para transformar 
as condicións laborais e de vida da clase traballadora é preciso superar a 
dependencia do noso país e mudar o modelo económico.

Durante estes anos atinamos moitas veces, erramos outras veces, pero 
sempre desde a acción, coa preocupación de traballar incansabelmente por 
ser un instrumento reivindicativo útil e capaz, co convencemento de que hai 
que atreverse á hora de ter iniciativas mobilizadoras, de ter alternativas e 
solucións para a clase traballadora galega, por ser quen de converter toda 
a conflitividade social en afiliación, en delegados/as sindicais, en organiza-
ción, en poder popular.
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económica, laboral e sindical
Durante estes anos o contexto político e a situación económica e laboral 

estiveron marcados por unha recesión económica que anunciaba o come-
zo dunha nova crise mundial, cando aínda non estaba superada a crise 
financeira do 2008. Foi a partir do 2020, cando pola COVID 19 se precipitou 
unha crise, máis unha xeneralizada, sen precedentes pola crise sanitaria e 
as súas consecuencias.

A pandemia e a súa xestión evidenciaron as eivas e inxustizas do capita-
lismo, así como a incapacidade do modelo neoliberal para dar unha xusta 
solución. Predominaron de forma descarada os intereses económicos pri-
vados mentres cada vez máis sectores das clases populares están na máis 
absoluta desprotección social e sanitaria. Priorízase o vigor da economía 
en prexuízo claro da preservación da saúde e do benestar do conxunto da 
poboación.

A pandemia deixou en evidencia tamén que resulta insostíbel a globali-
zación, a deslocalización a nivel mundial dos procesos produtivos dos bens 
e servizos, así como a dependencia que os estados teñen das empresas 
privadas para acceder a produtos esenciais (vacinas, produtos farmacéu-
ticos, material de protección, etc.), póndose en risco a seguridade de toda 
a poboación ante a imposibilidade de acceder a eles no momento que se 
necesitaron.

Nesta crúa realidade pandémica, o modelo de capitalismo neoliberal pre-
tende reforzarse, incrementando a súa marxe de beneficios, concentrando 
e centralizando aínda máis a riqueza e poder en menos mans, ampliando 
os mecanismos de sobreexplotación da clase obreira e dos pobos.

No Estado español, a actuación dos Gobernos durante estes anos, 
Raxoi até xuño 2018, os Gobernos de Pedro Sánchez, o saído da moción de 
censura (xuño 2018), como o actual de PSOE e Unidas Podemos (comezado 
en xaneiro 2020), están todos eles marcados pola aplicación das políticas 
neoliberais nacidas da crise financeira e pola férrea disciplina marcada polo 
capital financeiro e das institucións da UE que seguen a actuar á marxe dos 
mínimos controis democrático (BCE, Comisión Europea, etc).

Hoxe padecemos os graves custos económicos e sociais impostos polas 
condicións do rescate bancario iniciado en 2012, fórmula ideada para a 
socialización das súas perdas, que levou a un endebedamento público do 
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100% do PIB. Os actuais grandes niveis de desigualdade económica, pre-
cariedade laboral e de empobrecemento social nacen da reformas laborais, 
da negociación colectiva, das pensións, recortes e privatizacións de servizos 
públicos e sociais, etc., que seguen en vigor para afrontar a crise actual.

Aos nocivos efectos de todas estas políticas, sumáronse no ano 2020 
os efectos negativos que a pandemia da COVID19 tivo e segue a ter sobre 
o o mundo do traballo e en concreto sobre o emprego, resultando da con-
fluencia destes feitos unha sorte un cóctel letal para o emprego en Galiza.

Nesta pandemia, vimos como o persoal eventual foi expulsado do mundo 
do traballo xa nun primeiro intre da crise, quedando sen ningún tipo de pro-
tección á vez que a maior parte do resto das persoas traballadoras, excepto 
o dos chamados “sectores básicos”, pasaban a sufrir as consecuencias 
dos ERTE, así como doutras medidas laborais adoptadas pola patronal con 
base nas facultades que as modificacións das normas laborais froito das 
reformas lles outorgaron.

As medidas adoptadas polo Goberno, tardías e claramente insuficien-
tes, non axudaron para nada a conter satisfactoriamente a situación. A 
falta de cobertura para o persoal eventual despedido, o caos no cobro das 
prestacións, a falta de control nos ERTE, a imposibilidade de dar resposta 
aos requirimentos e trámites das persoas traballadoras por parte dunha 
administración incapacitada polos continuos recortes de persoal sufridos 
nos últimos anos, debuxaron unha realidade de abandono e desprotección 
da clase traballadora dificilmente imaxinábel apenas unhas semanas antes.

A día de hoxe imos camiño dun empeoramento porque as liñas que se 
toman para a reconstrución após crise xurdida coa COVID-19, por moito 
que se disfracen polo actual Goberno de coalición PSOE-Unidas Podemos 
e se fagan con anuncios rimbombantes, son un plan de reformas estruturais 
en todos os ámbitos que son propias da doutrina neoliberal.

Estamos a vivir unha intensificación da dixitalización dos procesos 
produtivos e da descarbonización da economía que están aumentando as 
ameazas económicas, sociais e laborais para o conxunto das maiorías so-
ciais e o futuro do pobo galego. Novas realidades de precariedade laboral 
e novas formas de explotación da clase traballadora aparecen de forma 
xeneralizada: o teletraballo, a subcontratación en cadea, etc.

Nesta situación asistimos a novas e compulsivas obras do chamado 
“diálogo social“ que, sen descanso, practican, e mesmo teorizan como a 
solución, o Goberno español, CCOO e UGT. A patronal, con máis ou menos 
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ques, a continuidade das políticas laborais aprobadas desde 2010. Resulta 
especialmente suicida a intensidade que colleu o diálogo social. Facilítase 
a implantación de medidas que non restitúen dereitos, nin son a solución 
para unha recuperación económica e social xusta, e que por riba fomentan a 
desmobilización da clase traballadora e do conxunto dos sectores populares.

En Galiza fomos evoluíndo cara á situación actual, que é de auténtica 
emerxencia nacional e social, como temos analizado puntualmente na 
dirección durante estes anos e nos relatorios a debate neste Congreso.

Os procesos electorais non teñen variado, senón a peor, a preocupante 
maioría absoluta do PP, que está a agudizar as súas políticas en favor do 
capital, dos fondos de investimento e da dependencia e submisión aos 
gobernos de Madrid e ás institucións europeas. Os anos de Goberno de 
Feixó como Presidente poñen a Galiza nunha grave situación, nunca antes 
vivida, en canto a calidade de vida, benestar, emprego, industria, servizos 
públicos, evolución demográfica, normalización lingüística e desenvolve-
mento cultural. Estamos a sufrir, de novo e con máis forza, a emigración 
que nos está a deixar sen xente, nun país cada vez máis avellentado, con 
menos poboación activa, onde están especialmente afectadas as mulleres 
e a mocidade, mocidade que en moitas ocasións ten que abandonar o país 
para poder traballar e desenvolver o seu proxecto vital.

Así mesmo, no relativo ao funcionamento democrático de todas as 
institucións públicas e dos medios de comunicación, nomeadamente dos 
públicos, estamos a vivir un elevado nivel de secuestro e sometemento da 
maioría dos medios de comunicación, que ademais de contribuír a distor-
cer a realidade, manipulan a grave situación crítica que vivimos en Galiza, 
mesmo presentando o Goberno galego como un eficaz, competente e 
reivindicativo ante Madrid.

Cando na realidade o PP está en plena ofensiva na promoción da 
eucaliptización do país, no noso papel de subministrador de recursos 
minerais e de enerxía eléctrica para o resto do Estado español, e no sec-
tor servizos, especialmente no turismo e no Camiño de Santiago, que se 
veu claramente castigado na pandemia, demostrando que é unha falsa 
alternativa de futuro para ter un crecemento económico forte e ser fonte 
creadora de emprego digno.

O resultado é que se está a xerar pouco emprego; no mellor dos casos, 
é temporal, precario e onde a rotación contractual acada niveis traumáticos, 
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medrando de xeito desmesurado a figura da persoa traballadora pobre, onde 
cada vez máis, o feito de ter un posto de traballo non garante en absoluto 
o ter cubertas as necesidades vitais básicas.

Os gobernos do PP son a peor versión posíbel da colonización e depen-
dencia de Galiza e do pobo galego, onde todo o público se pon a dispor do 
negocio e a rendibilidade do capital, consolidando un modelo de país que 
afonda na histórica xeración de graves desequilibrios territoriais, sociais e 
ambientais.
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e social nestes catro últimos anos
Durante este anos foi, e continúa a ser, diaria e intensa a mobilización do 

conxunto da central sindical, tanto nos distintos centros de traballo como nos 
distintos sectores, e desde unha perspectiva xeral, nas distintas mobilizacións 
de carácter nacional que se viñeron desenvolvendo durante estes anos na 
defensa do emprego, pola creación de emprego estábel e de calidade, pola 
recuperación dos dereitos roubados e pola conquista de novos dereitos.

Ademais, nas moitas loitas que promovemos, a nosa constante foi im-
pedir a extensión do derrotismo, a desmobilización e a resignación entre a 
clase traballadora galega.

Estivemos en permanente seguimento do que sucedeu nas diferentes 
comarcas e sectores, do que desde os Gobernos se foi facendo e que nos 
afecta como clase traballadora galega.

Os obxectivos na acción sindical tamén estiveron centrados en formular 
alternativas e propostas para mellorar a nosa resposta como clase traba-
lladora galega e para ampliar a nosa capacidade acumular forzas para ir 
avanzando na resposta a dar nos centros de traballo pero tamén en mobi-
lizacións xerais.

Neste camiño, en marzo de 2018, despois de convocar por primeira vez 
na historia Folga de Mulleres, decidimos dar o debate no conxunto da central 
sindical sobre a necesidade de ir a unha folga xeral ante a importante mobi-
lización que existía en Galiza e ante un Goberno español do PP, en minoría 
parlamentar, cheo de corrupción e que actuaba con total impunidade, estaba 
a reforzar os recortes de todo tipo nos Orzamentos do Estado, mentres as 
teóricas forzas da esquerda española eran incapaces de poñerse de acordo 
para botalos das institucións, e acabar con todas estas reformas laborais e 
sociais que tanto dano fan.

Un ambiente social de resignación e desmobilización, unha práctica 
sindical de CCOO e UGT de colaboración e de diálogo social, sen resposta 
a medidas como a reforma das pensións do 2013, asinando acordos sobre 
ridículos importes do salario mínimo interprofesional, etc., facilitándose así 
a extensión da reforma laboral do 2010 e 2012 e participando da aplicación 
do pacto social que nos trouxo a lesiva reforma das pensións do 2011.

Desde a CIG tiñamos claro que había que pasar á ofensiva, demostrarlle ao 
poder económico e político a nosa disposición de loitar polos nosos dereitos e 
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por un futuro digno. A fins de abril, feito o debate, decidimos anunciar o 1º de 
Maio daquel ano folga xeral para o 19 de xuño. Era, como dixemos daquela, a 
nosa moción de censura, a que non se atrevían facer os partidos políticos pre-
sentes no Congreso dos Deputados/as. Días despois, presentábase a moción 
de censura que significaría a saída do Goberno de Raxoi e do PP.

A caída dun Goberno por unha moción de censura e a grande expectativa 
social que se creou ante a posibilidade dun cambio de políticas, tendo en 
conta, os discursos e o programa do Goberno e os seus aliados, levounos 
con todas as reservas que tiñamos, tendo en conta os antecedentes do 
PSOE, ao acordo de suspender a folga xeral e agardar as políticas do novo 
Goberno e dos seus aliados.

Desde aquela transcorreron moitos meses, moitos procesos electorais e 
unha pandemia, mais o tempo para que un cambio de políticas sexa certo 
está chegando ao seu fin. Desde a dirección do sindicato consideramos 
que cómpre retomar o debate da folga xeral, como así trasladamos como 
proposta de resolución a este Congreso. A actual e profunda crise, a falla 
de medidas reais no camiño que necesitamos e levamos anos defendendo 
a clase traballadora galega, os plans de reactivación económica, de solu-
ción á crise industrial, as tramitacións sobre derrogación das pensións e da 
reforma laboral, serán as que marcarán cal debe ser o final deste debate, 
unha inevitábel folga xeral se o resultado real non está a altura dunha saída 
xusta desta crise.

Os últimos acordos do diálogo social, actualmente en tramitación 
parlamentaria (reforma das pensións, reforma da formación profesional, 
decreto Iceta, decreto do salario mínimo interprofesional, etc.) e os debate 
dos Orzamentos Xerais do Estado e da Xunta de Galiza, son debates con 
risco de que para as próximas décadas teñamos una marco ao servizo das 
esixencias da UE e dos Fondos de Rescate, polo tanto, de consecuencias 
negativas para a clase traballadora galega.

Toda esta realidade que vimos recordando e tanto cuns gobernos como 
con outros obrigounos a ter unha acción sindical constante e un alto ritmo 
de mobilización social. Defensa da negociación colectiva, do emprego e 
dos postos de traballo, dos salarios e pensións dignas, contra a crise, o 
desmantelamento industrial e abandono polos gobernos dos nosos sec-
tores produtivos, contra a discriminación, desigualdade de xénero, acoso 
laboral, pero tamén pola creación de emprego, polos servizos públicos, 
pola recuperación de dereitos, contra a represión e persecución sindical, 
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reivindicación, o indulto de Carlos e Serafín, respondemos á criminaliza-
ción da loita sindical (xuízo contra o compañeiro Pintos, xuízo polas loitas 
da cafetaría do Meixoeiro, pola folga de ambulancias, etc.) contra o acoso 
laboral, o espolio enerxético e a eucaliptización de Galiza, por un rural galego 
vivo, por un monte con futuro, na defensa da lingua galega, dos dereitos 
nacionais de Galiza e da autodeterminación do pobos (Cataluña, O Sáhara, 
Palestina, etc.) e unha interminábel listaxe de reivindicacións.

Promovemos varias Iniciativas Lexislativas Populares (para unha Tarifa 
Eléctrica Galega, de Medidas para a Xestión Pública dos Saltos e Apro-
veitamentos Hidroeléctricos de Galiza e Proposición para a protección e 
mellora dos hábitats do bosque autóctono, a racionalización da xestión 
do monte e a loita contra incendios forestais, por un sistema público 
galego de servizos de atención á persoas), fomos organización sindical 
pioneira en propoñer distintas alternativas para que se ratificase na súas 
últimas versións e se aplique a Carta Social Europea, nas medidas para 
unha transición galega xusta, defensa dos servizos públicos, do ensino, 
da sanidade pública, así como con Propostas sectoriais para a industria 
da automoción, carburantes e biocarburantes, etc.

Fomos áxiles e certeiros á hora de saber como actuar ante cada medida e 
decreto do Goberno. Desde o primeiro momento do comezo do confinamen-
to, a atención sindical foi sobresaínte, dando información puntual e criterios 
de cómo actuar nos centros de traballo ante a precipitación das decisións 
empresariais, dando proba tamén de grande capacidade comunicativa da 
que dispoñemos a través das redes sociais.

Formulamos cales deberían ser as medidas necesarias que os gober-
nos deberían ter aprobado en todo momento, durante o confinamento, 
chamando a que pare todo menos os servizos esenciais e concesión 
dun permiso retribuído, dun permiso especial retribuído, conforme ao 
artigo 37.3 do Estatuto dos Traballadores e Traballadoras, e da crea-
ción polo Goberno dun Fondo Extraordinario para sufragar todas estas 
medidas coas que aboar as nóminas aos traballadores e traballadoras a 
través das empresas. Desta forma estaríase facendo un mellor, máis xusto 
e máis eficiente gasto público.

Reivindicamos #QueEscoiten e #QueNonConfinenOsTeusDereitos, 
esixindo o dereito a un traballo en condicións seguras nos sectores 
esenciais, como tamén durante a chamada “desescalada” e durante as 
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sucesivas ondas da pandemia (Proposta urxente de medidas laborais na 
“desescalada”: condicións a cumprirse nos ERTE, teletraballo e para 
garantir unha conciliación con dereitos ante as necesidades de coidados 
xeradas na emerxencia sanitaria). Así mesmo, tamén presentamos o mes 
de outubro do ano pasado as Propostas fronte á crise. Por unha saída 
galega xusta, un verdadeiro e completo Plan de recuperación económica, 
industrialización, creación de emprego digno, defensa dos servizos públicos 
e dos dereitos laborais e sociais.

Todas estas alternativas foron sempre obxecto de desenvolvemento de 
campañas nacionais, con asembleas e mobilizacións nacionais e comar-
cais. Entre outras podemos sinalar as distintas mobilizacións nacionais 
desenvolvidas en defensa dun sistema público de pensións, por unha tarifa 
eléctrica galega, pola derrogación das reformas laborais, das pensións e da 
negociación colectiva, pola recuperación de dereitos, ou as mobilizacións 
que vimos desenvolvendo desde novembro de 2020 dentro da campaña 
“Por unha saída galega xusta da crise”, ou a mobilización en demanda de 
emprego digno e industria con futuro, que e nos levou a rodear San Caetano 
no mes de xuño deste ano 2021.

Mesmo durante o confinamento e nos meses máis duros estivemos 
dando a cara, con concentracións en abril de 2020 (con intentos frustrados 
de represión polo Goberno que non foron adiante) e cazoladas desde as 
nosas casas. En calquera caso, sempre dando alternativas denunciando 
que a patronal aproveitase coa escusa da pandemia unha nova vaga de 
recortes de dereitos, a imposición de novas e duras condicións de traballo, 
abusando ao máximo, mesmo indo máis alá, na utilización da reforma laboral 
para impor decisión empresariais. Lamentamos que o Goberno español, e 
sobre todo o galego, coa compañía sempre presente de CCOO e UGT, do 
diálogo social, fixese prevalecer o interese do capital en prexuízo da clase 
traballadora, que levamos a peor parte dos efectos da pandemia.

Por último, e como comentamos con máis detalle no apartado de Inter-
nacional, impulsamos a creación dunha Fronte Sindical, formada por ELA, 
LAB e a Intersindical-CSC, e levamos adiante diferentes accións públicas e 
mobilizacións simultaneamente en cada nación, así como en Madrid.
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Aínda sendo grandes e constantes as dificultades, non nos impediron 
conseguir alto nivel de mobilización e conflitividade social contra os efectos 
da crise, as políticas aplicadas polos Gobernos e ante a reconversión que es-
tamos a vivir e o proceso de descarbonización e dixitalización da economía.

Son numerosas as concentracións, manifestacións, peches e folgas ao 
longo do territorio, especialmente ligados a empresas e centros de traballo 
concretos, pero presente en todos os sectores.

Resulta de grande complexidade detallar e recoller todas estas loitas; 
son pequenas e grandes, mais todas elas necesarias, e teñen todo o noso 
recoñecemento e admiración por atreverse a dar unha resposta, protago-
nizar a conflitividade social en Galiza. Algunhas delas son as que veñen a 
continuación.

Folga de Xustiza, Bershka, Ferroatlántica de Cee, Dumbría, C.H., Grupo 
Norte, contra as condicións de escravitude do persoal “falsos autónomos” 
de Coren-Servicarne e do sector da industria cárnica, Limpeza da Xunta de 
Galicia, SAF de Forcarei, conflito polo convenio galego de ambulancias, 
folgas comarcais Ferrol-Eume-Ortegal para esixir políticas de reindustriali-
zación, folga do Transporte de SOGAMA, Limpeza Álvaro Cunqueiro, Alcoa 
San Cibrao, Navantia Ferrol e industria auxiliar, loita contra o peche das 
centrais térmicas das Pontes e Meirama, Barreras e sector naval de Vigo, 
conserveira Thenaisie, Celso Míguez, Alu Ibérica (antiga Alcoa da Coruña), 
Celsa Atlantic, Ferroatlántica de Sabón, de traballadoras/es de telecomu-
nicacións (R, Telefónica, etc.), contra a deslocalización e precariedade, en 
defensa do emprego na automoción, contra a precariedade laboral e a des-
localización no sector, por unha transición xusta no sector de carburantes 
e biocarburantes, contra o ERTE de Repsol, contra o desmantelamento e 
destrución de emprego en Naturgy e Iberdrola, contra os ERE, recortes de 
persoal e de dereitos en BANCA, Popular, Pastor, Santander, BBVA, Sabadell, 
Caixa Geral, para reclamar a implantación do rexistro efectivo de xornada 
no sector financeiro, contra os peches de oficinas e restricións de servizos, 
contra o emprego abusivo e continuado de ETT e a precarización do sector 
das TIC, por condicións de traballo dignas, contra os despedimentos e os 
abusos patronais, as modificacións de xornada, de horarios, os cambios nos 
calendarios, contra os despedimentos, abusos e precariedade no sector de 
centro de chamadas; folgas de H&M contra os despedimentos e o peche da 
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empresa, Maderas Iglesias, Noa Madera Creativa, Cándido Hermida, Galiza 
Téxtil, Emesa Coirós, Barreras, Poligal, Tecman-Rayma e Indasa, - Isidro 
1952, Top Wash; folga no 112 e 061, no transporte de viaxeiros/as ante o 
Plan de Transporte da Xunta, pola subrogación do persoal en Morán, na 
liña de Santiago ao aeroporto, contra a represión sindical no Grupo Ferrín, 
contra a discriminación salarial das mulleres na limpeza da Xunta, polos 
dereitos das camareiras de pisos, polo proceso de rescate para a xestión 
pública do servizo de limpeza da USC, etc.

Mobilizacións do persoal de SEAGA contra a política forestal da Xunta, 
contra a discriminación, redución de emprego, desmantelamento de dereitos 
de conciliación, a represión sindical, o peche de tendas e da reconversión 
no Grupo Inditex (tendas, contratas, talleres e sector auxiliar); servizos de 
axuda ao fogar, dos GES de Guitiriz, Fonsagrada, etc.

Mobilizacións pola dignidade dos medios públicos en Galiza e contra 
a manipulación informativa e contra a alta sinistralidade e mortes na obra 
pública: obras do AVE, Ponte de Rande, etc.

Foron tamén destacadas as respostas e iniciativas en relación coa ne-
gociación colectiva provincial e de empresa: convenio provincial do metal 
da Coruña, Pontevedra e Ourense; convenio do sector dos produtos ela-
borados do mar; convenio provincial da limpeza da Coruña e Ourense; da 
Seguridade Privada por un convenio digno; comercio vario da provincia da 
Coruña, folga das auxiliares de Navantia de Ferrol-Fene, pola mellora de 
condicións de traballo e da creación de postos de traballo no comercio de 
alimentación (Gadis, Dia, Eroski, Mercadona, Froiz, etc.); convenio galego 
de residencias; folgas contra o peche da cantina no aeroporto de Santiago; 
contra a modificación das condicións de traballo en TYRMA, en Leche Celta 
en Ferrolterra e Meira; pola negociación dos convenios das antigas Caixas 
e convenio da Banca; polo desbloqueo do convenio axencias marítimas da 
Coruña e da estiba-desestiba pola subrogación; Masol Iberia Biofuel para 
esixir a equiparación das súas condicións laborais; para esixir a negociación 
dun acordo de centro de traballo no Almacén loxístico Lidl Narón; para a 
negociación do convenio de oficinas e despachos de Lugo; GKN, Denso, 
persoal de SCI, mantemento no Cunqueiro, recollida do lixo en Compostela, 
Vigo, Ponteareas, Nigrán, Valoriza na Coruña e Vigo, en Viza, Veolia, Faurecia 
Asientos Vigo, persoal de Povisa, BorgWarner, mantemento de parques e 
xardíns de Vigo, Vitrasa, Frigolouro, IKF, Coasa; o persoal de mantemento 
do CHUO, comercio téxtil de Ourense...
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Estado que non garanten os servizos públicos nin a recuperación de dereitos, 
pola retirada da reforma do EBEP de Iceta que non soluciona a temporalidade 
en defensa do ensino público contra o peche de centros, contra a LOMCE 
e por unha Lei de Educación Galega, contra as reválidas, para reclamar a 
recuperación de dereitos, pola recuperación do horario lectivo, para frear 
a creación da universidade privada, para garantir a volta segura as aulas. 
En defensa da sanidade pública galega, pola recuperación dos acordos 
suspendidos e dereitos perdidos, pola carreira profesional, folgas dos PAC 
para reclamar melloras asistenciais e laborais, servizo de urxencias do CHUS, 
etc. De denuncia de precariedade laboral e desmantelamento de Correos, 
folgas dos axentes forestais e ambientais, pola recuperación dos dereitos e 
uns servizos sociais dignos nas residencias públicas, concentracións para 
esixir a elaboración da RPT, a aplicación do convenio colectivo do persoal 
laboral da Xunta e a apertura das listaxes de contratación, etc.
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  Negociación colectiva
Neste período consolidáronse as modificacións en materia de negocia-

ción colectiva que provocaron no Estatuto dos Traballadores/as as diferen-
tes reformas introducidas polos gobernos españois. O actual Goberno de 
PSOE-Unidas Podemos xunto con CCOO, UGT e a CEOE, baixo o engano 
do diálogo social, afianzaron as materias máis lesivas para a clase traba-
lladora como son a aplicación e interpretación do convenio, a flexibilidade 
interna, a estrutura da negociación colectiva, a prevalencia, a lexitimación 
para negociar ou a concorrencia.

A súa expresión foi a paralización e desaparición dos convenios menos 
sindicalizados, o aumento da xornada laboral e das horas extraordinarias 
non pagadas, a extensión dos convenios de empresa, a perda de poder 
adquisitivo dos nosos salarios, a desigualdade salarial entre persoas traba-
lladoras segundo a súa antigüidade dentro da empresa, o ataque da nego-
ciación colectiva estatal aos convenios galegos e provinciais e o imparábel 
aumento da precariedade.

O resultado é un marco de negociación colectiva claramente desequilibra-
do a favor dos intereses da patronal, que foi ideado polo Goberno español 
coa finalidade de provocar unha caída xeneralizada dos salarios, dividindo 
a clase traballadora pola atomización dos convenios e individualizando a 
negociación das condicións laborais. Para o Estado español é un obxectivo 
fundamental acabar coa negociación colectiva, xa que é o principal instru-
mento de toma de conciencia colectiva, de solidariedade, de participación 
e de conquista de melloras salariais e laborais da clase traballadora.

Nestes catro anos, dende a CIG demos prioridade á loita contra as novas 
formas de explotación laboral que se estenderon de forma xeneralizada ao 
abeiro das reformas laborais do PSOE e do PP. Tivemos como principal 
obxectivo na negociación dos nosos convenios a súa prohibición e limitación. 
Ademais realizamos o traballo de formación sindical no corpo dos delegados/
as da CIG para a identificación destas novas formas de explotación laboral 
dentro dos centros de traballo e dos distintos sectores.

Realizamos campañas contra a extensión dos Centros Especiais de 
Emprego e pola integración laboral das persoas con capacidades distintas, 
contra as empresas multiservizos, as ETT e a parcialidade na contratación. 
Isto levou á súa prohibición en diferentes convenios sectoriais e de empresa. 
Así mesmo, xunto coa CGTP comezamos unha campaña principalmente 
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dos nosos convenios sectoriais ás persoas traballadoras transfronteirizas, 
con mobilizacións nas obras do AVE e nas comarcas de Vigo e Ourense.

Como organización dedicamos especial atención á aplicación do re-
xistro de xornada para poder acabar co abuso das horas extraordinarias e 
das horas de traballo non retribuídas. Igualmente fixemos campañas para 
a prohibición das duplas escalas salariais ou categorías de entrada, pro-
movendo a súa eliminación dos convenios colectivos ante a dificultade da 
nosa mocidade para traballar con condicións dignas.

Pugnamos pola aplicación dun salario mínimo de convenio ou salario 
mínimo galego na negociación dos nosos convenios que afectaría ás ca-
tegorías máis baixas das táboas salariais e que ten que chegar ao 60% do 
salario medio galego. Loitamos pola aplicación na negociación colectiva 
galega da Carta Social Europea en relación ao salario mínimo ante o en-
gano e a trampa da súa aplicación por parte do Goberno, CCOO, UGT e a 
patronal española.

Cómpre salientar a campaña que realizamos a nivel social e nas empresas 
contra os acordos estatais de negociación colectiva, nomeadamente contra 
o IV AENC, xa que baixo o engano do diálogo social perpetúan a reforma 
laboral eliminando as cláusulas de revisión salarial, pactando incrementos 
por debaixo do IPC, apoiando os plans privados de pensións, fomentando a 
precariedade e a contratación a tempo parcial, etc. O diálogo social practicado 
polo actual Goberno PSOE-Unidas Podemos converteuse nunha ferramenta 
de destrución da negociación colectiva e de extensión da pobreza laboral.

Pretendemos abrir marcos propios de negociación colectiva en Galiza 
ante a aceleración e consolidación dos convenios de ámbito estatal e loita-
mos contra a xerarquía normativa e a esixencia de autorización para abrir 
novos marcos de negociación no noso país por parte destes convenios 
estatais. Procuramos parar a proliferación dos convenios de empresa dando 
valor aos nosos convenios provinciais como patrimonio propio das persoas 
traballadoras. A nosa proposta de aprobar un acordo interprofesional galego 
de negociación colectiva, no que quede recollido a prevalencia aplicativa 
dos convenios asinados en Galiza respecto dos asinados a nivel estatal é 
boicoteada por CCOO e UGT, malia que dende o Consello Galego de Re-
lacións Laborais segue a ser a nosa reivindicación central.

A actual crise da COVID19 paralizou e dificultou a negociación colecti-
va. Neste último ano procuramos reactivar o traballo para a realización de 
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asembleas presenciais, de información da situación na que se atopan as 
negociacións, pola formación de mesas presenciais escapando da nego-
ciación telemática e reactivando convenios que estaban paralizados pola 
pretensión da CEG, CCOO e UGT de agardar ao que se aprobe na fraude 
do diálogo social. A reactivación e extensión da mobilización por todas as 
negociacións foi a premisa central neste proceso de superación da crise.

Tamén centrou a nosa acción sindical a loita contra a aplicación in-
discriminada do teletraballo derivada da crise da COVID19. Prohibimos e 
limitamos o peche dos centros de traballo e a desvinculación destes das 
persoas traballadoras. Estes peches impiden a mobilización e dificultan o 
noso traballo de información aos delegados/as. Tamén na negociación dos 
ERTE combatemos os descolgues salariais, inaplicacións, modificacións 
substanciais ou a mobilidade xeográfica e funcional. Freamos a perda de 
poder adquisitivo ante as esperadas subidas do IPC, levando ás plataformas 
a aplicación de cláusulas de garantía salarial como ferramenta fundamental 
para poder manter o poder adquisitivo e actualizar os nosos salarios segundo 
a suba do nivel de vida.

As experiencias vividas nestes catro anos demostran que o único camiño 
na loita contra situacións extremas de precariedade é o da axitación social, 
da mobilización e da conflitividade. Para reverter esta situación necesitamos 
ampliar o Marco Galego de Relacións Laborais, que dea valor aos convenios 
sectoriais, provinciais ou galegos e que estes teñan prevalencia sobre os 
convenios de empresa e estatais. Existe unha nova realidade sindical no noso 
país, onde a CIG ostenta a condición de sindicato maioritario. A maioría das 
persoas traballadoras galegas decidiron democraticamente o dereito que ten 
a clase traballadora galega a pechar acordos sobre as condicións de traballo 
no noso país. Precisamos, pois, ser capaces de parar mediante a negociación 
colectiva e a mobilización o empobrecemento e a perda de dereitos.
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Un dos retos que marcamos no anterior Congreso era o de implicar o 
conxunto da central sindical na incorporación da perspectiva de xénero na 
acción sindical, de xeito que non recaese en exclusiva da Secretaría das 
Mulleres a inclusión do feminismo de clase na nosa acción sindical, o cal 
supuxo unha modificación mesmo na definición dos nosos obxectivos.

Nestes catro anos, incrementamos a formación de cadros en materias 
que habitualmente viñan recaendo nas técnicas de igualdade da central 
sindical, de xeito que tanto o persoal liberado como un bo número de de-
legadas e delegados, e membros da dirección do sindicato, participasen 
nas actividades impulsadas para formar en materia de implantación na 
negociación colectiva de plans, políticas e estratexias de igualdade nas 
empresas, incluíndo módulos de achegamento ao movemento feminista 
galego e internacional.

Ao tempo, consolidamos un espazo organizativo propio, que veu reforzar 
o traballo realizado na Comisión Nacional de Mulleres, coa convocatoria 
de seis edicións dos Encontros Nacionais de Mulleres da CIG, concibidos 
como un espazo de debate e participación, desde os cales se achegaron 
aos organismos de dirección propostas tales como as diversas convoca-
torias de Folga de Mulleres convocadas pola nosa central sindical os 8 de 
Marzo dos anos 2018, 2019 e 2021. Ao tempo, promovemos a convocato-
ria de multitude de asembleas de afiliadas en todas as comarcas do país, 
garantindo non só a participación activa de miles de traballadoras galegas 
nas mobilizacións convocadas pola nosa central sindical en solitario ou 
nas conxuntas convocadas polo feminismo durante as xornadas de folga, 
senón a incorporación da perspectiva de clase no discurso e reivindicación 
do feminismo galego.

Malia terse convocado un Paro Internacional de Mulleres en 2018 
e unha folga laboral e de coidados de mulleres de 24 horas en 2019, 
acompañadas das mobilizacións máis numerosas da historia recente, o certo 
é que non houbo mudanzas salientábeis nin a nivel legal nin a nivel real. De 
feito, a pesar de que o ano 2020 centramos toda a nosa campaña sindical 
na reivindicación da problemática dos coidados, no ano 2021, vímonos na 
obriga de denunciar a hipocrisía e a falsidade coa que se trata a problemática 
específica das mulleres tanto por parte da patronal como por parte do poder 
político e do sistema. Porque as medidas de confinamento adoptadas polos 
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gobernos co pretexto de protexer a saúde pública e evitar os colapsos no 
sistema de saúde, non foron adoptadas atendendo ao impacto que estas ían 
ter, desde o punto de vista do xénero, e por tanto, a crise sanitaria converteuse 
en económica, poñendo de manifesto a denuncia que historicamente leva 
realizando o feminismo de clase: que as mulleres son o único soporte dos 
coidados, e como estes condicionan a súa vida laboral. Porque non podemos 
esquecer que, aínda que a crise do 2009 sacara as mulleres da casa, a crise 
do 2020 devolveunas ao fogar.

Cómpre insistir na esixencia de adopción de medidas dirixidas a derrogar 
a reforma laboral, de pensións, da negociación colectiva, a lei de estranxeiría, 
e desenvolver, aplicar e ampliar a Lei de Dependencia con perspectiva de 
xénero, recoñecer que as actividades de coidado teñen que deixar de ser 
residuais, socialmente pouco valoradas e con condicións de traballo pre-
carias, para pasar a ser consideradas un servizo esencial para a cidadanía 
a prestar pola administración en condicións de calidade asistencial para 
as persoas e con condicións de traballo dignas e estábeis para o persoal 
encargado dos coidados.

Asemade, cómpre adoptar un enfoque interseccional, tendo en conta as 
particularidades e identidades diversas das persoas en especial situación 
de risco. Tomar en consideración a intersección de factores como a raza, a 
etnia, a idade, a orientación sexual, a identidade e expresión de xénero, o 
lugar de residencia, o contorno (rural/urbano), a diversidade funcional ou 
a dependencia, entre outras variábeis que poden acentuar unha situación 
de risco á violencia e a discriminación.
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Os últimos catro anos a situación preventiva na Galiza caracterizouse por unha 
agudización dos problemas preventivos estruturais que vimos padecendo desde 
hai uns cantos lustros e que provocan accidentes e enfermidades profesionais. 
Nos anos 2019 e 2020 ocupamos os primeiros postos no índice de incidencia 
en accidentes mortais e accidentes graves, dobrando en moitos casos o índice 
de incidencia da media estatal. Isto vén supoñer que unha persoa traballadora 
galega ten case o dobre de posibilidades de morrer nun accidente laboral polo 
simple feito de ir traballar que unha persoa traballadora española. Así mesmo, 
estamos a ter dun xeito sostido un alto índice de incidencia en accidentes graves, 
que non se converteron en mortais pola sorte ou a non concorrencia de algún 
dos factores de risco, o que indica claramente que unha parte importante das 
empresas galegas ten un grave problema de falta de prevención, estando moi 
lonxe de acadar unha verdadeira integración da prevención nos lugares de 
traballo. Circunstancias estas especialmente agravadas pola falta histórica de 
recursos económicos e humanos destinados polo Goberno galego do PP ás 
políticas de seguridade e prevención de riscos laborais.

Neste sentido, cómpre dicir que desde a CIG promovemos neste ano 2021 
a creación dunha comisión técnica sobre accidentabilidade grave e mortal en 
Galiza, na que participa a Consellaría de Emprego e Igualdade, o ISSGA e os 
axentes sociais, co obxecto de analizar as súas causas e promover as actuacións 
necesarias para eliminar ou reducir substancialmente esta accidentabilidade.

A irrupción da pandemia da COVID-19 puxo a proba a nosa capacidade 
para dar unha resposta rápida e axeitada á morea de circunstancias, problemas 
preventivos e cuestións que se produciron como consecuencia.

Desde o primeiro puxemos en disposición a través da páxina web (www.
cigsaudelaboral.org) unha sección informativa específica dedicada exclusi-
vamente a todas aquelas cuestións relacionadas coa COVID-19. Neste senso 
esta sección pasou a actualizar a súa información constantemente, propor-
cionando de maneira practicamente inmediata todas aquelas informacións 
novas útiles e significativas, Así mesmo, tamén elaboramos materiais propios, 
para poder actuar dun xeito acertado nos lugares de traballo.

Nesta situación de pandemia, a principios do mes de marzo do ano 2020, 
desde a CIG promovemos ante a Administración un cambio da modalidade 
formativa de impartición, pasando da formación presencial á teleformación 
para posibilitar a impartición dun xeito totalmente seguro dunha boa parte 
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da formación en materia preventiva que quedara pendente de execución 
correspondente ao ano 2020. No 2021, consecuencia da persistencia dos 
altos niveis de contaxio por COVID-19, continuouse coa programación 
formativa de teleformación.

En calquera caso, os resultados da nosa actividade poden considerarse 
como moi favorábeis, téndose formado a través dos nosos cursos e accións 
a máis de 12.000 traballadores e traballadoras, a inmensa maioría afiliados/
as da nosa central sindical.

Desde a CIG impulsamos a formación especializada, en materia de preven-
ción fronte á exposición ao gas radon, dun grupo de técnicos da CIG (Técnicos/
as Superiores de PRL e Técnicos/as de Laboratorio) a través dun acordo for-
mativo que contou coa colaboración da Universidade de Cantabria e docentes 
con responsabilidades técnicas no Consello Superior de Seguridade Nuclear. 
Neste senso esperamos que nos vindeiros meses poidamos desenvolver un 
acordo marco de actuación e colaboración estratéxica que lle permita á CIG 
dispoñer dun servizo preventivo especializado fronte á exposición ao gas radon.

De forma inxustificada, vimos reducidas as contías das subvencións ás 
que temos acceso, pola paralización e conxelación das convocatorias de 
subvención en materia de actividades de seguridade e prevención de riscos 
laborais por parte da Fundación Estatal de Prevención de Riscos Laborais 
(FEPRL). Desde o ano 2020 e até o día de hoxe, están paralizadas e non 
volveron convocar as liñas de subvencións estatais que viñan habilitando nos 
últimos 20 anos. Neste caso cómpre sinalar que, logo de múltiples sentenzas 
xudiciais e esforzos realizados, existe un acordo pendente de execución no 
ámbito dos organismos estatais do INSST, para a transferencia ás CCAA 
(previsto para este ano 2021) dunha parte importante dos fondos económi-
cos dispoñíbeis para a subvención destas actividades preventivas, que de 
se producir en tempo e forma solucionarían os posíbeis déficits económicos 
que se puidesen producir.

Aínda nesta situación, na CIG mantivemos durante este período servizos 
técnicos de prevención a pleno rendemento, impartindo unha ampla oferta 
formativa e realizando multitude de asesoramentos técnicos, presenciais e 
en liña, en materia preventiva para a nosa acción sindical.

Por último, seguimos de forma regular coa serie de publicacións do 
Boletín CIG-Saúde Laboral, que leva editados 16 números, con diversos 
temas de actualidade e máximo interese preventivo para mellorar a nosa 
resposta na prevención.



35

VIII Congreso CIG

In
fo

rm
e 

da
 E

xe
cu

tiv
a   A nosa acción institucional

Estes catro anos viñeron caracterizados pola grave crise, sanitaria, econó-
mica e social, a renovación da presidencia no Consello Económico e Social 
de Galicia, a non elección da presidencia no Consello Galego de Relacións 
Laborais e polo bloqueo imposto polos Gobernos, patronal, UGT e CCOO 
no funcionamento normal das institucións. Elementos todos que impediron 
enormemente as posibilidades de participación, pero que aínda así non 
impediron que a CIG dese a cara e levásemos a estes ámbitos as nosas 
propostas e reivindicacións ao estarmos presentes nas múltiples entidades 
que compoñen a estrutura institucional galega e estatal, mais alá do noso 
traballo nas diferentes comisións sectoriais, de ditames, tripartitas, memorias, 
informes, organización de xornadas da máis diversa índole, participación 
activa nos observatorios de igualdade, negociación colectiva, demográfico, 
Paritaria do AGA, Consello Económico e Social do Estado español ata máis 
de 100 organismos públicos de representación.

O chamado “Diálogo Social en Galicia” de Xunta, patronal, UGT e CCOO 
ten ampliado os seus perversos e prexudiciais efectos máis alá dos que 
analizamos historicamente, e que actualizamos nos relatorios a debate neste 
Congreso. Este anos vivimos polo PP, en perfecta sintonía coa patronal, 
UGT e CCOO, o secuestro e anulación do funcionamento dos organismos 
institucionais utilizando esta forma ilegal e prostituída de relacións institu-
cionais, utilizando o Diálogo Social.

Foi imposíbel un funcionamento mínimo en todos os ámbitos da represen-
tación institucional, xa que a posta en marcha de mesas de diálogo, comités 
de expertos, etc., foron solapando e usurpando a participación de axentes 
socioeconómicos, universidades, organizacións sindicais e entidades da so-
ciedade civil, o que amosa un absoluto desprezo polas institucións públicas 
galegas por parte de goberno da Xunta.

Durante estes anos tivo lugar o cambio de presidencia do CES, onde 
o Goberno galego  demostrou o uso partidista que fai das institucións e a 
falla de respecto que ten ao seu funcionamento. A designación da persoa 
faise a través dos medios de comunicación, sen debate nin consulta no seo 
do CES, nin coa nosa organización, incumprindo coa norma que regula o 
seu funcionamento.

O CES de Galicia ten que seguir sendo un organismo de seu, con persoal 
propio e unha dotación orzamentaria axeitada que facilite a participación 
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das entidades representadas; tense que afondar na súa independencia, 
incluída a elección e rotación da presidencia, de xeito que cada vez sexan 
menos mediatizadas ou influenciadas as súas propostas.

O Goberno galego caracterizouse por facer un uso autoritario e antidemo-
crático das institucións, anulando o seu papel e impedindo que a institución 
cumprise o papel para o que foi creada.

Un claro exemplo foi a Lei de Iniciativas Empresariais no ano 2017 (pero 
igualmente o repetiu este ano coa Lei de Sanidade de Galiza, a Lei de reac-
tivación económica e simplificación administrativa, etc.), que foi tramitada 
por vía de urxencia e que sentaba as bases para a espoliación dos nosos 
recursos e asignaba un papel colonial aos nosos procesos produtivos en 
evidente contraposición co informe Alianza polo Sector Industrial Galego 
consensuado e participado por moitas mais entidades das que participan 
no CES e que contén 50 propostas para relanzar, recuperar e consolidar o 
noso tecido empresarial.

Son moitas as propostas e consideracións que trasladamos nas catro 
comisións sectoriais e nos distintos proxectos de lei presentados a ditame, 
aínda que destacaremos dúas pola nosa posición e a súa transcendencia, 
a Lei de Impulso Demográfico e a Lei da Universidade Privada.

Fomos quen de promover e conseguir consensuar coa maioría dos 
integrantes do CES posicións para sacar adiante un voto particular de 
rexeitamento da Lei de Universidade Privada de Galicia, por ser contraria 
aos intereses públicos ao sistema universitario galego e para a poboación, 
unha lei que non cobre carencias, compite coa pública e contravén a Lei 
da Universidade Galega.

No seo do Consello Galego de Relacións Laborais levamos adiante 
un intenso traballo en circunstancias difíciles, xa que asistimos tamén a 
permanentes intentos por anular o seu papel, cando non de utilizalo para 
darlle contido ao Diálogo Social, demostrándose a falla de contido dos 
acordos asinados pola Xunta de Galicia, patronal e sindicatos españolistas, 
mesmo servindo en exclusiva para branquear as políticas do PP, reforzar 
posicións patronais e dar unha maior visibilidade a CCOO-UGT, que non 
conseguen nas eleccións sindicais e pola súa falla de vontade reivindicativa 
e de mobilización.

A día de hoxe, despois de case dous anos, seguimos sen ter quen os-
tente a Presidencia do CGRL despois de que tivésemos que trasladar ao 
Pleno a conculcación dos seus estatutos ao pretender impoñer a Xunta un 
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consideración e coñecemento do funcionamento do organismo. Especial-
mente preocupante é o papel de colaboración que neste asunto de parálise 
na elección da Presidencia está a ter UGT, CCOO e a Patronal.

Neste período cumpríronse 25 anos do Acordo Interprofesional Galego e 
traballamos moito porque se asinase un novo AGA, que tivo como principais 
novidades os procedementos intraxudiciais de solución de conflitos a través 
da mediación e a xestión dos conflitos individuais de traballo tanto tempo 
agardada e que se vai implantar gradualmente unha vez pasada a pandemia.

En canto á Comisión de Ditames, aínda que ten un gran e bo funciona-
mento, os datos revelan con claridade que en moi poucas ocasións -pouco 
máis do 7% nestes anos- por parte das consellarías se aceptan as nosas 
consideracións e que se toman por unanimidade por aqueles que en non 
poucas ocasións somos quen as pomos en marcha e coñecemos o seu 
percorrido.

Outra das nosas grandes preocupacións foi o uso deficiente do galego 
nas distintas actividades que desenvolven as institucións, polo que mantive-
mos a constante de reivindicar en todas e cada unha das ordes que pasaron 
pola comisión de ditames criticando o emprego por parte da Xunta de letras 
que non son do noso alfabeto pondo a nosa lingua en inferioridade de uso 
e discriminándoa de feito, así como a necesidade da súa potenciación 
puntuando directamente o criterio de utilización do galego na elaboración 
e na realización de proxectos.

Noutros ámbitos institucionais tamén participamos en diferentes co-
misións parlamentarias non permanentes, polos incendios forestais, pola 
reactivación económica, para o seguimento das políticas relativas á disca-
pacidade e elaboración de novas propostas a prol da integración de persoas 
con discapacidade.

Participamos, e mesmo tomamos varias iniciativas, para romper e con-
seguir un funcionamento real dos diferentes consellos e comisións nas que 
se concreta a representación institucional que temos en Galiza e o Estado 
español por sermos central sindical máis representativa, e así combater o 
secuestro que polo diálogo social se está a facer neste ámbito.
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  O noso compromiso coa 
normalización lingüística do galego

Os retrocesos no uso do idioma son consecuencia dunha política lingüici-
da calculada que busca a perda da nosa identidade nacional. A defensa do 
uso normalizado da nosa lingua é unha reivindicación histórica e presente da 
nosa central sindical. Por isto, participamos das campañas e mobilizacións 
da plataforma Queremos Galego, da que facemos parte, reivindicando cada 
17 de Maio a recuperación da normalidade plena para o noso idioma. Así 
mesmo, de forma permanente, colaboramos nas campañas da Mesa pola 
Normalización Lingüística, que desenvolve un traballo intenso con iniciativas 
que gozan dun importante respaldo social, como a Iniciativa Xabarín coa 
que se busca a creación dunha canle de programación infantil e xuvenil en 
galego e acceso en galego aos contidos audiovisuais en liña en versión 
dobrada ou lexendada.

Para contribuírmos ao medre da conciencia lingüística e á acción en favor 
do galego, elaboramos o díptico ”Dez pasos polo galego”, onde expomos 
unhas sinxelas recomendacións con dez accións necesarias para a expan-
sión do uso do noso idioma.

A inseguridade no uso correcto da lingua non pode ser impedimento para 
o seu emprego, por este motivo actualizamos a Guía para un uso correcto da 
lingua galega, primeiro en versión dixital e actualmente tamén en papel. Coa 
mesma finalidade, introducimos na formación para delegadas e delegados 
cursos para mellorarmos o uso da lingua, coñecermos a súa historia e os 
motivos da súa exclusión en moitos ámbitos.

A nosa presenza en institucións como o Consello Galego de Relacións 
Laborais serviu tamén para denunciarmos os frecuentes incumprimentos 
da lexislación vixente por parte das administracións. No ámbito laboral, a 
través da negociación colectiva achegamos alternativas para introducir nos 
convenios o dereito das traballadoras e traballadores a empregarmos o noso 
idioma e denunciamos calquera intento de represión lingüística.
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Nos últimos anos o proceso involutivo despregado pola dereita ten pro-
vocado graves retrocesos nas históricas conquistas da clase traballadora 
galega, así como o empobrecemento de amplas capas da poboación, con 
especial influencia no medre do desemprego e a emigración.

Ao tempo, o desmantelamento das limitadas ferramentas que dende as 
institucións existían para frear esas negativas consecuencias, en especial no 
que atinxe ao ámbito formativo no que a nosa fundación forGA desenvolve 
a súa actividade, provocaron que esta se atope con serias dificultades para 
poder desenvolver o labor que vén facendo todos estes anos en cumpri-
mento dos seus obxectivos fundacionais.

A consolidación dun marco normativo regresivo para o desenvolvemento 
da formación para o emprego dende unha entidade sen ánimo de lucro 
como a nosa, a través da Lei 30/2015, e a práctica de realizar interpretacións 
restritivas das diferentes ordes de axudas, xa de por si limitadas nos seus 
importes e nos seus condicionantes de imputación e xustificación, crean 
un escenario de moita complexidade para o cumprimento dos obxectivos 
fundacionais da Fundación, ao tempo que implican unha enorme incerteza 
sobre o futuro máis inmediato.

Nestes últimos catro anos a Xunta de Galiza leva sen convocar dúas con-
vocatorias de formación para persoas en activo, a 2018/2019 e a 2019/2020, 
que vén a incrementar xa en catro convocatorias que saltaron desde o ano 
2015. Os fondos, sendo finalistas, teñen que ser destinados á formación de 
persoas traballadoras ocupadas, polo que continua a ser unha incógnita a 
onde foron destinados.

Porén, e aínda con todas as limitacións e restricións económicas impostas 
polo PP á fronte da Xunta de Galiza, quen ano tras ano vai minguando os 
fondos de formación, fomos capaces de desenvolver nestes catro anos un 
total de 271 cursos e formar a 4.725 persoas.
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  Comunicación e redes
Hai catro anos faciamos unha avaliación ao respecto da ausencia dun de-

bate rigoroso sobre a proxección pública da imaxe da CIG nas redes sociais, 
salientando xa naquela altura a proliferación de perfís vinculados á nosa central 
sindical. Para resolver isto e de camiño outras situacións, regularizamos, siste-
matizamos e ampliamos as persoas a participar nas reunións do Gabinete de 
Comunicación, ao tempo que creamos a Comisión Nacional de Comunica-
ción, integrado polas Secretarías Federais e das Unións Comarcais respon-
sábeis da comunicación e da propaganda, co obxectivo conseguirmos unha 
maior homoxeneización e coordinación en materia de comunicación externa 
e de formación interna e coa responsabilidade de presentar unha proposta de 
traballo que reforce a coordinación interna entre as diferentes estruturas e con-
solide unha rede de difusión de contidos fornecidos pola nosa central sindical.

Neste período intercongresual afianzamos e diversificamos a nosa aposta 
pola comunicación a través das redes, valéndonos de diferentes estratexias 
de difusión que lograron visibilizar a nosa acción sindical e principais cam-
pañas tanto entre a nosa afiliación como entre a clase traballadora galega 
en xeral, procurando paliarmos o “cerco mediático” que pretende ocultar 
a nosa actividade.

Neste sentido, multiplicamos os esforzos por afianzar e aumentar o 
noso alcance nun contexto vertixinoso de proliferación de novas redes e 
consumo masivo de contidos, esixindo unha cada vez maior adaptación 
por parte do gabinete a través da planificación e do estudo continuo da 
estatística asociada.

A tendencia xeral podería resumirse nunha teoría de “rendementos de-
crecentes” para a comunicación: cada vez son precisos maiores esforzos 
para acadar idénticos resultados, sen deixarmos de lado que existe ao redor 
das redes sociais certa fetichización e potenciación sistémica en favor dun-
ha virtualidade que na CIG valoramos como complementaria pero nunca 
substitutoria da nosa acción presencial.

Comprendermos estas dinámicas foi fundamental durante a época de 
confinamento derivada da COVID-19 e o estado de alarma en 2020, que 
limitou enormemente a nosa acción sindical e a difusión física dos materiais 
de campaña, esixindo do Gabinete un maior esforzo que foi recompensado 
con importantes cifras de visitantes, dando lugar a un fito na nosa historia 
comunicativa.
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1 de Maio de 2020, así como a titulada “Que non confinen os teus dereitos” 
-que chamou ás cazoladas desde as fiestras dos fogares- tiveron o seu 
exclusivo medio de difusión a través das nosas redes sociais e páxina web.

Páxina web. Froito da diversificación que apuntamos, a páxina web 
confederal deixou de ocupar o lugar central (e case exclusivo) na nosa 
comunicación na rede, seguindo as tendencias xa analizadas no noso VII 
Congreso Confederal. Isto tradúcese na perda relativa de importancia do 
tráfico da nosa páxina cig.gal en favor dos contidos que publicamos nas 
nosas redes sociais.

Porén, é importante lembrarmos que a nosa web non cumpre só funcións 
de difusión das nosas notas informativas (4.626 en todo o período, que o 
Gabinete envía tamén a medios de comunicación), senón que constitúe o 
arquivo vivo da nosa acción sindical, alén dunha ferramenta de traballo para 
o persoal e militancia da CIG e fonte de recursos para a afiliación (buscador 
de convenios, guía laboral, directorio, formación sindical…). Neste período 
intercongresual publicáronse 384 documentos e 294 vídeos (inseridos nas 
novas).

Desde a renovación integral da páxina web, previa ao VII Congreso, 
melloramos e ampliamos seccións específicas, como a da Secretaría 
Confederal das Mulleres ou o Departamento de Internacional; elaboramos 
especiais como o de “Propostas para unha saída galega xusta da crise” ou 
pola Folga de Mulleres de 2019, así como polos 8 de Marzo; adaptamos 
a web a dispositivos móbiles; fixemos uso de reclamos e imaxes “banner” 
para destacar campañas concretas na capa; melloramos o buscador; incor-
poramos a Guía Laboral; ou melloramos a sección “Afíliate”.

Redes sociais. Como xa apuntamos, as redes sociais confederais con-
solidáronse como o medio principal de difusión de contidos, seguindo as 
tendencias de perda de importancia relativa das páxinas web, e afianzamento 
da primacía do visual e explícito, a brevidade, masificación, inmediatez e 
fugacidade, se ben cómpre lembrar que o que se ofrece nestas “pílulas 
informativas” adoita ser unha versión condensada das nosas informacións 
e campañas, e que a voráxine do consumo e comunicación masiva deter-
mina que as publicacións fiquen obsoletas e perdan visitas e importancia 
en cada vez menores prazos de tempo. A función inicial destas, que foi a de 
encamiñar visitas cara á web confederal, foi perdendo importancia a partir 
da constatación da necesidade de xerarmos contidos específicos.
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Neste sentido, tentamos ser máis áxiles, programamos e reiteramos publi-
cacións, e elaboramos materiais propios para a difusión en redes, fundamen-
talmente cartaces e vídeos máis breves e de maior impacto, acompañados de 
grafismos, que acompañan as convocatorias importantes e notas de especial 
relevancia.

Facebook. A rede social máis relevante por seguidores e volume de 
visitas para a CIG é Facebook, na que contamos en todo o período inte-
rasemblear cunha cantidade estimada de visitas de entre 13 e 15 millóns, 
cunha media mensual de 14.737 seguidores/as e unha media estimada 
mensual de tráfico é dunhas 250.000 visitas.

Como é sabido, as redes sociais aplican “algoritmos” que marxinan a 
difusión de contidos contrarios á ideoloxía dominante, chegando mesmo á 
censura. Aínda que non fomos albo desta, cómpre apuntar que facebook 
mantivo anulada durante máis dun ano a posibilidade de patrocinarmos 
publicacións e campañas para acadar maior tráfico, algo que, finalmente e 
non sen pouco esforzo, logramos solucionar (veremos por canto tempo).

Aínda así, tivemos que facer fronte ás coñecidas limitacións de difusión 
impostas ás páxinas “corporativas” de facebook en beneficio dos perfís in-
dividuais (lembremos que é unha rede enfocada ao consumo), que implican 
unha tendencia á redución das visitas.

A trazo groso, poderiamos destacar desta rede a súa universalización 
entre as audiencias en Galiza, chegando a unha parte importante da clase 
traballadora; a facilidade para compartir e espallar convocatorias e campa-
ñas importantes; a tendencia de grupos sectoriais específicos vinculados a 
unha problemática a espallaren e colaboraren na difusión de contidos (un 
exemplo teriámolo en todo o que ten a ver con conflitos en empresas como 
Inditex ou os recortes en saúde pública).

A medio-longo prazo vaticínase unha perda de importancia desta rede 
social, tendo en conta que o groso dos sectores xuvenís xa a teñen aban-
donado en favor doutras, fundamentalmente o instagram.

 Porén, pensamos que aínda non tocamos teito, tendo un longo per-
corrido por camiñar en facebook, no que podemos mellorar resultados se 
continuamos pola senda que encetamos durante este período.

Twitter. Twitter ocupa o segundo lugar en importancia entre as redes so-
ciais confederais da CIG, acadando un cifra de seguidores de case 10.000, 
preto de 13 millóns de visitas en todo o período e unha media mensual de 
324.667 e diaria de 7.812.
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menos masivo e heteroxéneo que o de facebook, máis mozo e, sobre todo, máis 
politizado. Isto comprobámolo nunha maior difusión relativa de contidos ligados 
a mobilizacións, campañas e posicionamentos confederais, ao departamento de 
internacional ou á Secretaría das Mulleres, en detrimento de conflitos sectoriais.

Twitter, alén de ser unha rede de maior efervescencia, favorece a discusión 
e agrupación temática a través de cancelos (#), e fíos, dos que facemos 
uso cotián. A diferenza do facebook, publicamos máis contidos en tempo 
real (imaxes, vídeos…).

Como no caso do facebook, e aínda que valoramos dun xeito modera-
damente positivo os resultados acadados neste período, pensamos que 
temos enormes potencialidades de medre nesta rede.

Instagram. Instagram é unha rede na que prima o contido visual, foto-
grafía e vídeo, en detrimento do texto, e na que se limita a publicación de 
hipervínculos, e, por tanto, a posibilidade de redirixir tráfico á nosa web.

Aínda así, constatando a crecente importancia desta rede, sobre todo en 
sectores xuvenís, creamos en 2020 un perfil da nosa central, medrando pouco 
a pouco en resultados, de momento aínda discretos. Até a altura só publica-
mos contidos pertencentes a campañas e notas confederais, nomeadamente 
cartaces e vídeos. De cara ao próximo período, cómpre redefinirmos a nosa 
estratexia de difusión en instagram para maximizar a nosa audiencia nesta, 
dado que se augura como unha rede con vocación de futuro.

Vídeo. A comunicación audiovisual cobra cada vez maior importancia 
grazas á universalización de teléfonos avanzados con cámara e pantallas 
cada vez maiores, o aumento de capacidade das redes e tarifas de dados 
cada vez máis amplas. Deste xeito, as redes sociais máis recentes e con 
maior proxección de futuro están especializadas no vídeo (TikTok), alén de 
que as xa existentes se adaptaron a esta realidade facilitando a emisión ao 
vídeo e favorecendo os vídeos fronte a outros contidos.

Os materiais audiovisuais diversificaron tamén a difusión, pasando de publi-
carse só en youtube –método que, así e todo, continúa a ser o de integración 
nas novas da nosa páxina web– a facelo en todas as redes sociais das que 
dispón a CIG. Esta rede perdeu unha importancia relativa ao ser marxinada 
polos algoritmos das nosas principais redes en favor dos sistemas propios de 
integración de vídeo dos que facemos uso.

En termos xerais, tentamos diminuír a duración dos materiais para favo-
recer a súa difusión (en redes como twitter existe unha limitación a 2m20s), 
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tentamos integrar subtítulos en todos os vídeos con locución, e facemos 
maior uso de grafismos e textos para axilizar a comprensión da mensaxe e 
lograr un maior atractivo destes.

As modalidades máis comúns son o “spot”, para difundir convocatorias, o 
“divulgativo” (dar a coñecer unha campaña) ou a vídeo-crónica (que resume 
as nosas accións e conflitos).

Neste período intercongresual superamos o millón de visualizacións 
de vídeos en facebook, 365.000 en twitter e 150.000 en youtube. Cómpre 
matizar que o maior número de publicacións de vídeo en facebook e twitter 
que no youtube se debe a que tamén se publican pequenos clips, non edi-
tados, de accións e protestas, tanto ao vivo como algúns remitidos desde 
comarcas e federacións.

Ademais, tamén facemos uso do envío mediante mensaxería whatsapp 
de moitos dos nosos principais audiovisuais, se ben non nos é posíbel 
ofrecer estatística destes.

Cómpre salientar, así mesmo, que aínda que a edición de vídeo continúa 
centralizada, todo o Gabinete participa da gravación de materiais mediante 
cámaras híbridas que o permiten, con grande calidade, así como dos telé-
fonos móbiles.

De cara ao futuro debemos afondar na axilidade na edición e difusión 
dos materiais, así como experimentar coa difusión ao vivo naqueles even-
tos que para nós teñan maior relevancia, xa que as redes sociais están a 
favorecer esa modalidade.

Whatssap. Aínda que non é unha rede social en senso estrito, senón 
un servizo de mensaxería instantánea, o certo é que boa parte dos nosos 
contidos se espallan polo sistema máis común á nosa militancia e afiliación, 
o whatsapp.

Neste sentido, as principais campañas, cartaces e vídeos son enviados 
desde o Gabinete a grupos de difusión co cometido de difundilos cunha 
maior inmediatez, mesmo co chamado a partillar en redes.

Aínda que non existe un método para medirmos o alcance estatístico 
destes envíos, constatamos a súa utilidade, procurando de cara ao próximo 
período unha maior coordinación nas estratexias de difusión por whatsapp.

O crecente papel das redes sociais e doutros medios de comunicación dixi-
tal non significou que deixaramos a un lado a necesaria presenza e visibilidade 
da central sindical a través de soportes impresos. Neste sentido, a edición de 
cartaces, faixas, lonas, dípticos, colantes, camisolas… nas campañas do 8 
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importantísimo dentro da nosa central sindical. Cómpre destacar as campañas 
realizadas nestes últimos catro anos a favor da derrogación das reformas das 
pensións, contra as reformas laborais, na defensa da sanidade pública, contra 
o desmantelamento do sector industrial e enerxético, contra a estafa das eléc-
tricas; ademais de en todos aqueles conflitos sectoriais e de empresas onde 
fomos quen de organizar a clase traballadora e crear conflito social.

Mención especial merece o Boletín Sindical; afrontamos e debatemos 
os contidos e a planificación para garantir a súa tiraxe mensual, recollendo 
un resumo mensual das accións máis destacábeis levadas adiante e que 
ten como obxectivo achegarnos a todas aquelas persoas traballadoras que 
aínda non deron o paso de afiliárense á CIG. Como complemento ao Boletín 
Sindical en formato impreso, elaboramos unha versión dixital deste, cunha 
maquetación propia, que é enviado mediante correo electrónico, acadando 
xa os 50 números.

Así, ao tempo temos que salientar a difusión, a través do Diario Nós, de 
novidades sociais e laborais nas que a CIG foi protagonista. Caben aínda 
aspectos por mellorar neste sentido, como tampouco podemos obviar que 
nin a difusión do Diario Nós é tan masiva a nivel xeral como se precisaría 
nin tampouco fomos quen de darlle unha maior difusión á importancia dos 
medios de comunicación propios e galegos entre a nosa propia afiliación 
e base social.

Temos que ser quen de que a afiliación e a base social da CIG se con-
verta ela mesma na principal canle de intercomunicación e difusión de todo 
o que a nosa central sindical publica, xerando un incremento necesario da 
nosa presenza nas redes, ben sexa nas xa consolidadas ou ben noutras 
que poidan aparecer ou ben, e isto xa con carácter máis prioritario, xa están 
estendidas mais aínda non abordamos desde a CIG.
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  Relacións Internacionais
A día de hoxe, podemos afirmar que a CIG é unha organización sindical 

coñecida, recoñecida e respectada no ámbito internacional, polo menos naque-
les ámbitos cos que temos algún tipo de vínculo, sexa xeográfico, lingüístico, 
cultural, político, migratorio, ideolóxico ou de modelo sindical. E todo isto, malia 
as dificultades de moverse nun ámbito institucional moi centrado nos estados, 
ao veto dos sindicatos españois e os recortes nas axudas á cooperación.

Durante este período, desde a CIG mantivemos unha intensa actividade, 
tanto de xeito presencial, como telemático, por causa da pandemia: congre-
sos, conferencias, debates televisivos ou radiofónicos, foros e plataformas 
internacionais, encontros bilaterais, elaboración de propostas e documen-
tais, campañas e mobilizacións internacionais, etc.

Tal e como propúñamos no anterior Congreso, demos prioridade ás 
nosas relacións con outras organizacións sindicais das nacións do Estado 
Español, nomeadamente de Euskal Herria, Catalunya e Galiza. Non só lle 
demos continuidade á colaboración que xa viñamos tendo con algunha 
delas, senón que foi a CIG, precisamente, quen impulsou a creación dunha 
Fronte Sindical, formada por ELA, LAB, a Intersindical-CSC e a CIG, que se 
presentou o 5 de febreiro do 2020 e segue a súa folla de ruta, aínda na ac-
tualidade, coa intención de influír nos debates sobre a política laboral e social 
a nivel do estado. Previamente, CIG e ELA xa presentaran conxuntamente 
unha batería de demandas ao novo Goberno do estado o 18 de novembro 
do 2019, e asinaramos un Protocolo de Colaboración coa Intersindical-CSC 
catalá o 18 de decembro dese mesmo ano.

Intensificamos as nosas relacións coa CGTP-IN de Portugal, con quen 
asinamos un Protocolo de Colaboración o 2 de febreiro de 2018, e iniciáronse 
encontros de traballo entre algún dos seus sindicatos e algunha das nosas 
federacións, por exemplo, para afrontar os problemas laborais de traballa-
dores/as transfronteirizos na construción.

Tamén seguimos consolidando as nosas relacións coas organizacións 
sindicais dos países de lingua portuguesa, especialmente do Brasil, coas 
que temos unha estreita colaboración. E seguimos a formar parte da Con-
federação Sindical dos Países de Língua Portuguesa (CSPLP), que estes 
últimos anos vén pasando por unha crise na súa actividade, chegando a 
suspender o seu congreso até en dúas ocasións, a primeira prevista no 
Brasil e a segunda en Cabo Verde.



47

VIII Congreso CIG

In
fo

rm
e 

da
 E

xe
cu

tiv
a Seguimos mantendo relacións estreitas con organizacións sindicais de 

países que sofren de xeito especial as consecuencias do colonialismo, como 
Palestina e o Sáhara Occidental, así como co sindicato chipriota PEO, tanto 
nos seus territorios, como noutros foros e plataformas en que compartimos 
participación.

Na América Latina imos reforzando e ampliando as nosas boas relacións 
tradicionais, en especial coas organizacións do Brasil, Cuba, Uruguai, Arxen-
tina, Chile, Venezuela, Colombia, México, Nicaragua, Perú, etc. Temos que 
retomar as relacións coa CSN do Quebec, que se viron freadas ultimamente, 
por cambios no seu Departamento de Relacións Internacionais, e ampliar 
a nosa presenza noutros países dese continente. Así mesmo, debemos 
ampliar as nosas relacións internacionais a outras latitudes. Máis alá dos 
países de lingua portuguesa, cada vez está a ser máis importante o papel 
que xogan no ámbito internacional os países africanos e asiáticos. E no que 
respecta ás nosas clásicas relacións co sindicalismo chinés da Federación 
Provincial de Sindicatos de Shandong, deberiamos darlle outro enfoque no 
futuro, pasando dos encontros simplemente protocolarios a outro tipo de 
colaboración mutua máis construtiva.

No que ten a ver coas Federacións Sindicais Internacionais, a CIG segue 
sen afiliarse a ningunha, e mantemos contacto e colaboración con ambas, 
tanto coa Confederación Sindical Internacional (CSI), como coa Federa-
ción Sindical Mundial (FSM), sendo convidados a participar de moitas das 
súas actividades. No que respecta á CES, dando cumprimento ao acordo 
tomado no Consello Confederal, a CIG formalizou a súa solicitude de 
entrada. A devandita solicitude foi rexeitada, polo veto de CCOO e UGT á 
nosa entrada, condicionando de xeito moi importante as nosas relacións en 
Europa e o acceso a múltiples programas europeos, entre outros os relacio-
nados co emprego. Este sectarismo dunha parte do sindicalismo europeo 
institucionalizado ímolo contrarrestando a través de relacións bilaterais e, 
fundamentalmente, coa participación en plataformas nas que colaboramos 
estreitamente con outras organizacións de Europa e poñendo en valor a 
nosa organización a través das nosas propostas e traballo.   

Seguimos a participar, pola nosa representatividade, na OIT e represen-
tamos á parte sindical no Consello Galego de Cooperación para o Desen-
volvemento (CONGACODE).

Participamos en múltiples foros e conferencias internacionais, como a 
Conferencia Europea de Solidariedade co Pobo Saharauí (EUCOCO), o 
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Foro Social Mundial, o Encontro Internacional da Clase Obreira Anti-Impe-
rialista, foros sobre o futuro do traballo ou sobre sindicalismo nas nacións 
sen estado, o Fórum Soberanista... e moitos outros.

Tamén en plataformas nacionais e internacionais: plataformas Galiza con 
Catalunya e “With Catalonia”; continuamos a participar en ALTER SUMMIT, 
plataforma europea de organizacións sociais que propón alternativas ás 
políticas neoliberais da UE.; participamos como convidados no Encontro 
Sindical Nuestra América (ESNA); e nestes últimos anos, entramos a formar 
parte doutras plataformas, como a Rede Sindical Europea pola Xustiza para 
Palestina, a Rede Europea de solidariedade coa Revolución Bolivariana, a 
Asemblea Internacional dos Pobos, a Plataforma da Clase Obreira Anti-Im-
perialista, a Asemblea Sindical Mundial (ASM) e a recente incorporación á 
TUED (Sindicatos por unha Enerxía Democrática).

Principais campañas internacionais nas que participamos: contra o golpe 
no Brasil a Dilma Rousset e a campaña “Fóra Temer”; sumámonos á Rede 
Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas; Campaña contra os tratados de 
libre comercio TTIP e CETA; Campaña en Galiza do Manifesto Nacional polo 
Referendo en Catalunya, e coa plataforma sindical do estado que apoiou 
o procés; pola clarificación da desaparición de Santiago Maldonado, na 
Arxentina; Campaña polo Día de Acción Global por un Mundo sen Muros; 
Campaña “Lula Livre”; Campaña de solidariedade sindical internacional cos 
19 de Meirás; Campañas de solidariedade contra líderes sociais do pobo 
mapuche; Campaña “Mañá podes ser ti”, na defensa dos dereitos e liberda-
des; Campaña “Liberdade para Assange”; Declaración sindical internacional 
de apoio ao proceso de paz en Colombia; Campaña alternativa contra a 
cimeira do G7 en Biarritz; contra os bloqueos e sancións imperialistas a 
Cuba e Venezuela; contra o racismo e a xenofobia nos EUA; Semana de 
loita Anti-Imperialista, desde a asemblea Internacional dos Pobos; de soli-
dariedade co proceso constituínte chileno e os movementos sociais que o 
provocaron; Campaña europea “Que ninguén se lucre coa pandemia”, por 
un acceso universal, transparente e gratuíto ás vacinas contra a COVID19; 
e Campaña pola celebración do referendo de autodeterminación do pobo 
saharauí.
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 As eleccións sindicais
Durante o mandato posterior ao VII Congreso vivimos o cambio histórico 

que supuxo que a CIG acadase a primeira forza en representatividade en 
Galiza, obtendo ao final do período 4.548 delegados/as, mentres que CCOO 
e UGT non chegaban a 4.000. Pechamos o período electoral cunha porcen-
taxe do 29,46% e fomos, ademais, e do mesmo xeito que nos catro anos 
anteriores, a única central sindical das tres maioritarias que viu aumentada 
a súa representatividade.

Somos a primeira forza sindical nas comarcas da Coruña, Santiago, Fe-
rrol, Pontevedra, e Vigo, e nas federacións de Administración, Construción, 
Saúde, Servizos e Industria, e no Ensino Público.

Deste xeito, vimos confirmado que o conflito e a combatividade son perci-
bidos pola clase traballadora como unha importante ferramenta para o avance 
nas súas condicións laborais e sociais, e isto viuse reflectido nos resultados.

Nun contexto de crises encadeadas, cunha enorme precariedade, e con 
todas as dificultades e pexas que para unha central sindical coma a nosa 
iso ten á hora de formalizar candidaturas nas empresas, ademais do que 
supón para que a patronal presione e condicione o resultado dos procesos 
electorais, acadar os mellores resultados da nosa historia e sermos a primeira 
forza sindical da Galiza cobra aínda máis valor. E fai, ao mesmo tempo, que 
sintamos un orgullo inmenso do traballo levado a cabo durante todos estes 
anos por compañeiros e compañeiras que nos precederon e de quen en 
representación da CIG dá a cara nas empresas.

Durante estes anos, fixemos seguimento periódico, nas Comisións 
Nacionais de Organización, dos resultados e das previsións de procesos 
electorais. Cada semestre, avaliouse o traballo feito e, cos datos na man, 
foise avaliando o cumprimento das previsións. Un seguimento pormeno-
rizado comarca a comarca e federación a federación, que, nalgún caso, 
nos levou a facer reunións á parte con algunha estrutura para avaliar as 
accións a poñer en marcha para abordar algunhas dificultades. Insistiuse 
na aplicación dos métodos de traballo que en congresos anteriores acor-
damos de cara a unha mellor coordinación das estruturas e a abordaxe dos 
procesos electorais. Constatouse nestes anos que as estruturas que levan 
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a cabo o seguimento e veñen aplicando estes métodos, dispoñen dunha 
mellor engrenaxe e isto reflíctese nos resultados. Mais é certo que segue 
habendo estruturas reticentes a implantar as reunións e métodos de traballo 
acordados. Tamén se constatou, nalgún caso, un xeito rutineiro de abordar 
os procesos electorais, algo no que teremos que ir mellorando.

O período electoral no que estamos agora comezou cun inédito 2020 
afectado pola pandemia e a crise, no que mesmo se deu a paralización de 
todos os procesos electorais, que foron retomándose moi paseniñamente 
a medida que se foi recuperando a actividade alí onde parou.

A pandemia supuxo que algúns procesos electorais están aínda pendentes 
de celebrarse a día de hoxe, e supuxo tamén, coa imposición do teletraballo, 
moitas dificultades para realizar procesos electorais en certos sectores.

Temos que ser conscientes de que, se chegar á primeira forza é algo que 
custou moito esforzo e traballo colectivo conseguir, manter esa posición non 
vai vir dado nin vai ser doado. Hai moitos poderes a quen a CIG molesta, 
e van facer todo o que estea nas súas mans para intentar quitarnos esa 
representatividade.

Tamén teremos que prestar especial atención aos efectos que a situación 
sanitaria e de crise deixa no mundo laboral, e nos propios procesos electorais 
para podermos adaptar o noso traballo cando sexa preciso.

Será, unha vez máis, o esforzo, o traballo, o compromiso militante e, 
máis que nada, a loita e o conflito a través dunha organización reforzada, 
as ferramentas que nos permitan manter e mesmo mellorar a nosa hexe-
monía sindical.

 Afiliación
No período transcorrido desde o último Congreso logramos seguir me-

drando en afiliación de forma sostíbel no tempo, avanzando no obxectivo de 
facer medrar a nosa base social e garantir a independencia económica da 
central sindical. A pesar de que ese avance se viu ralentizado nos últimos 
meses, no último trimestre rozamos o apoio de 76.000 persoas ao noso 
proxecto sindical, sendo ese dato o de máis alta de afiliación na historia da 
nosa central sindical.

Aumentamos en afiliación en todas as comarcas do país de forma con-
tinuada nos últimos 4 anos. Esta circunstancia tamén se pode observar en 
case todas as Federacións, coa excepción da Construción, que baixa en 
afiliación no ano 2020.
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en todas as comarcas, chegando a exemplos tan relevantes como os das 
comarcas de Lugo e Compostela, que gozan dun maior número de afiliadas 
que afiliados na actualidade.

No referente á idade das persoas afiliadas, pódese constar un lixeiro 
avellentamento da afiliación, reducíndose lixeiramente a afiliación de menos 
de 30 anos no conxunto do país e nas distintas comarcas, coa excepción de 
Compostela; e redúcense tamén os afiliados e afiliadas da franxa de idade 
comprendido entres os 31 e 45 anos en todas as comarcas do país. Pola 
contra, todas as comarcas aumentan a afiliación comprendida entre os 46 
e 65 anos, e a afiliación con máis de 65 anos.

Se observamos o tipo de cota coa que os nosos afiliados e afiliadas cola-
boran co mantemento da central sindical, podemos destacar que entre o 2017 
e 2020 se reduciu o número de persoas que teñen asignada a cota simbólica. 
Esa redución dáse en todas as comarcas, coa excepción de Ourense, pois xa 
contaba cun número moi reducido de persoas afiliadas sen ingresos. Aumentan 
os afiliados e afiliadas que teñen asignadas as cotas Reducida e Especial, en 
datos nacionais e en case todas as comarcas (Ourense ten unha diminución 
de afiliados e afiliadas con cotas reducidas e no caso de Santiago dáse unha 
redución da afiliación con cota Especial). Por último no conxunto do país, e en 
cada unha das comarcas, aumentan os afiliados e afiliadas con cota Normal.

Por último, cómpre chamar a atención sobre a negativa evolución na 
continuidade dos afiliados e afiliadas na nosa central sindical. Se no ano 
2017 tiñamos un 51,58% da afiliación con máis de 6 anos de antigüidade e 
menos de 16, en 2020 as persoas con esa antigüidade na central sindical 
baixaron ao 38,51%; e aumentaron de forma importante as persoas afilia-
das con menos de 5 anos de antigüidade, pasando dun 18,45% no 2017 a 
un 38,08 no 2020. Todas as estruturas federativas e comarcais sofren esa 
redución da afiliación en todas as franxas de idade (de 6 a 10, de 11 a 15, 
de 16 a 20, de 21a 30 e con máis de 30 anos de antigüidade).

 Xubilados/as e pensionistas
Após a celebración do VII Congreso, onde se analizou o acerto de ter-

mos organizado o colectivo de xubilados/as e pensionistas mais tamén a 
necesidade de continuar a súa implantación e fortalecemento, puxéronse 
en marcha accións acordadas no relatorio congresual para conseguir dar 
ese impulso necesario ao colectivo.
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A primeira delas, no mesmo ano 2017 foi constituír Comisión Nacional 
do Colectivo de Xubilados/as e Pensionistas da CIG, á que se incorporaron 
representantes das Federacións e das Unións Comarcais.

Unha vez constituída esta Comisión Nacional, elixiuse de entre os seus 
membros o representante do Colectivo no Secretariado Confederal (con 
voz, pero sen voto) e a persoa que representa á CIG no organismo oficial 
denominado Consello Galego de Maiores, aínda que posteriormente se cons-
tatou que este organismo non estaba vivo e non chegou a reunirse nunca.

Tamén se constituíron nas distintas comarcas (aínda que dun xeito 
desigual) as Comisións Comarcais con representación das federacións e 
unións locais, e elixiron a persoa que as representa no Secretariado Co-
marcal correspondente.

Como nota crítica, diremos que a implantación e fortaleza organizativa do 
colectivo segue sendo desigual no territorio, e entre as distintas federacións, 
algo que analizamos nos propios textos deste Congreso e que se intentará 
mellorar a través das propostas recollidas no relatorio.

Con todo, é importante sinalar que as accións organizativas emprendidas 
após o VII Congreso axudaron a que durante este período entre congresos 
o colectivo se mantivese activo e con forza e continuase, do mesmo xeito 
que viña facendo nos anos anteriores, cunha importante actividade, na 
que cómpre destacar as numerosas mobilizacións en defensa do Sistema 
Público de Pensións, algunhas delas realizadas en conxunto co colectivo de 
Emigrantes Retornados/as e os mariñeiros Long Hope, ou a campaña por 
unha atención digna á dependencia, na que se recolleron a longo de todo o 
país máis de 14.000 sinaturas, que foron entregadas aos grupos parlamen-
tarios e ao Presidente da Xunta. De igual xeito, é de valorar a implicación do 
colectivo na campaña por un Sistema Público de Atención ás Persoas, así 
como na contestación ás novas propostas de reforma do Sistema Público 
de Pensións, e tamén nas actividades e distintas mobilizacións que a central 
sindical convoca, tanto a nivel comarcal como nacional.

 Asesorías
O conxunto das nosas asesorías conta con cerca de 60 compañeiros e 

compañeiras (entre avogados/as, graduados/as e administrativos/as) que 
viñeron de tramitar máis de 60.000 expedientes nos últimos catro anos, 
cunha media de 8.000 expedientes ao ano, que supón, aproximadamente, 
o 20% dos expedientes da xurisdición social de Galiza.
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idioma do noso país, a administración de Xustiza segue realizándoos trámi-
tes case que integramente en español. Iso levou a que iniciásemos accións 
para buscar reverter esa realidade, reclamando a tramitación do expedientes 
en galego e esixindo a tradución da aplicación MINERVA para facilitar as 
xestións no noso idioma.

Co fin facer seguimento dese imporante volume de expedientes, recom-
pilar información sobre os procedemento iniciados, coñecer das sentenzas 
ditadas no ámbito da acción da central sindical e de coordinar as accións 
das distintas asesorías rematouse a implantación do aplicativo de xestión 
no conxunto do país.

No mesmo senso, implantouse a xestión documental a nivel de expe-
dientes, para unificar así toda a información dos distintos procedementos 
xurídicos.

A implantación do aplicativo acompañouse do fomento de reunións de 
coordinación e homologación de procedementos entre as distintas ase-
sorías co fin de detectar e evitar disfuncións; e tamén buscando socializar 
metodoloxías de traballo que resulten máis idóneas para o seu correcto 
funcionamento.

Cómpre salientar a relevancia da información recollida neste sistema 
de xestión de expedientes de cara ao labor sindical. Así por exemplo, unha 
análise no tempo destes, pode alertar de forma temperá de tendencias na 
conflitividade laboral en determinados sectores.

 Plan de Axuda Alimentar
O Plan de Axuda Alimentar tivo unha imporante variación durante o 2020 

co fin de ampliar a súa cobertura, e debido aos atrasos na tramitación das 
prestacións de desemprego xeradas durante o estado de alarma. Porén, esa 
medida non supuxo un aumento relevante das familias beneficiarias deste, 
rematando o 2020 cunha diminución das persoas beneficiarias. Deste o 
2017, e até finais do 2020, os afiliados e afiliadas beneficiarias do Plan de 
Axuda Alimentar reducíronse nun 15%, pasando de 45 familias beneficiarias 
no 2017 a 38 a finais do 2020.
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  A nosa aposta pola formación sindical
En colaboración coa Fundación Moncho Reboiras mantivemos as liñas 

formativas da etapa anterior, incorporando a partir de 2019 formación en 
feminismo e políticas de igualdade no traballo e, por outro lado, a mellora 
no emprego da lingua galega e o coñecemento dos condicionantes que 
impiden un uso normalizado do noso idioma.

Desenvolvemos as seguintes accións formativas:
- Cursos sobre temáticas relacionadas co traballo sindical nas empresas: 

dereitos do traballo, cálculo de nóminas, as incapacidades temporais, 
liquidacións salariais e indemnizacións por despedimento e plans de 
igualdade na empresa. A esta formación dirixida ao conxunto de delega-
das e delegados, súmanse as xornadas técnicas sobre cuestións espe-
cíficas de sector que se impartiron a delegados e delegadas dalgunhas 
federacións.

- Formación político-sindical sobre as claves ideolóxicas que conforman 
a nosa razón de ser como sindicato nacionalista e de clase, dirixida a 
liberados e liberadas e cadros sindicais.

- Cursos de lingua para mellorar a competencia oral e escrita. Claves 
históricas da situación do galego e pautas para a súa recuperación.
Estas actividades formativas contaron con 2.065 asistentes, o que de-

mostra a necesidade e o interese de delegadas e delegados en se formaren, 
mesmo vencendo as complicacións derivadas da pandemia.

Queremos aproveitar tamén os medios tecnolóxicos para facilitar o 
acceso á formación, polo que fomos ampliando os vídeos sobre nóminas, 
bases de cotización, causas de extinción da relación laboral etc., publicados 
na páxina web Avantar.

Por último, é salientábel o traballo da Fundación Moncho Reboiras na 
edición de diferentes materiais divulgativos como a revista Enxergar, o Boletín 
do Arquivo do sindicalismo nacionalista, o suplemento Comprendermos, 
incluído no semanario Sermos Galiza, o caderno Os congresos obreiros 
galaico-portugueses, o libro Vixencia do pensamento marxista, etc.
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As ameazas que temos que afrontar ante a actual crise e ofensiva do 
capital contra o traballo pasan por fortalecer a solidariedade e a resposta 
unitaria da clase traballadora, estendendo a nosa actuación sindical a todos 
os centros de traballo, entre o conxunto da clase traballadora galega.

Somos a primeira forza sindical en representación sindical, afiliación e 
capacidade de iniciativa e mobilización. Agora, cómpre consolidar, ampliar 
e facer valer esta maioría sindical, convencer a máis sectores da clase 
traballadora da nosa alternativa, de facer valer con todas as nosas forzas e 
iniciativas o noso modelo sindical.

Neste camiño imos traballar mais para iso cómpre termos presente que 
a maioría sindical non se gaña dunha vez e para sempre. A nosa maioría é 
fráxil en relación ao poder do capital, polo que non podemos perder tem-
po para consolidar no plano organizativo e ideolóxico o noso avance na 
representación sindical.

O poder económico e o poder político van recruar a súa ofensiva para 
que a CIG non siga avanzando, para que as nosas alternativas non se poidan 
levar adiante. Mesmo van aplicarse, como xa o están a facer, en negarnos, 
en silenciar a nosa existencia ou presentala como irrelevante. Por iso, é vital 
estar sempre creando as condicións para a mobilización.

Para nós o importante non debe ser só ter un gran número de afiliación e 
de representación; a clave está en ser un instrumento útil e capaz, de contra-
poder real fronte á explotación de clase, de sermos combativas/os e firmes 
para avanzar nas conquistas de dereitos e na transformación da realidade.

Polo tanto, camiñar cara a estes obxectivos esixe reforzar os nosos pia-
res fundamentais: o asemblearismo, a participación, a combatividade e a 
construción de organización.

A nosa loita comprende obxectivos de defensa dos intereses inmediatos 
da clase traballadora galega pero tamén obxectivos estratéxicos. Acumular 
máis forzas porque onde hai sindicato, hai melloras reais nas nosas condi-
cións laborais e de vida.

En definitiva, poder sindical para irmos construíndo poder popular, para a 
transformación revolucionaria da sociedade galega, no obxectivo estratéxi-
co que temos na CIG da conquista dunha Galiza ceibe e sen explotación, 
dunha Galiza ceibe e socialista.
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2016

 Nº Deleg Porcentaxe

CIG 685 29,97%

UGT 608 26,60%

CCOO 609 26,64%

OUTROS 384 16,80%

REPRESENTATIVIDADE SINDICAL POR ANOS NO PERÍODO 2016-2020

2017

 Nº Deleg Porcentaxe

CIG 424 27,08%

UGT 533 34,04%

CCOO 369 23,56%

OUTROS 240 15,32%

2018

 Nº Deleg Porcentaxe

CIG 801 30,71%

UGT 690 26,46%

CCOO 637 24,42%

OUTROS 480 18,40%
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 Nº Deleg Porcentaxe

CIG 2637 29,30%

UGT 2183 24,26%

CCOO 2342 26,03%

OUTROS 1837 20,41%

2020

 Nº Deleg Porcentaxe

CIG 751 32,98%

UGT 559 24,55%

CCOO 634 27,84%

OUTROS 333 14,16%

REPRESENTATIVIDADE SINDICAL POR ANOS NO PERÍODO 2016-2020



58

REPRESENTATIVIDADE SINDICAL PERÍODO 2016-2020

RESULTADOS PERÍODO ELECTORAL (2016-2019)

 Nº Deleg Porcentaxe

CIG 4548 29,37%

UGT 3990 25,77%

CCOO 3982 25,72%

OUTROS 2965 19,15%

 A CORUÑA

 Nº Deleg Porcentaxe

CIG 2084 31,28%

UGT 1619 24,30%

CCOO 1684 25,28%

OUTROS 1274 19,12%

LUGO

 Nº Deleg Porcentaxe

CIG 431 25,11%

UGT 461 26,86%

CCOO 473 27,56%

OUTROS 351 20,45%
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PONTEVEDRA

 Nº Deleg Porcentaxe

CIG 1762 31,83%

UGT 1357 24,51%

CCOO 1483 26,79%

OUTROS 933 16,85%

RESULTADOS ANOS DE MANDATO (2017-2020)

 Nº Deleg Porcentaxe

CIG 4621 29,82%

UGT 3942 25,44%

CCOO 4015 25,91%

OUTROS 2919 18,80%

OURENSE

 Nº Deleg Porcentaxe

CIG 344 21,70%

UGT 505 31,86%

CCOO 375 23,65%

OUTROS 361 22,77%

REPRESENTATIVIDADE SINDICAL PERÍODO 2016-2020
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Comparativa evolución ingresos e gastos Caixa Confederal

 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020

TOTAL INGRESOS 2.460.916,46 2.556.696,72 2.853.501,18 2.300.999,79

TOTAL GASTOS 2.368.822,86 2.646.397,74 2.342.788,27 2.382.884,30

Evolución principais fontes de ingresos Caixa Confederal

  Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020

INGRESOS POR COTAS 659.201,84 674.663,14 727.530,97 752.475,94

SUBVENCIÓNS OFICIAIS 542.218,89 533.363,49 573.736,25 570.635,83

INGRES. PART. INSTITUCIONAL  

(Estado, Xunta, CES..) 90.545,80 91.162,43 304.716,80 307.248,92

CONVENIOS 2.267,06 2.978,36 213.904,06 1.000,00

FONDO NACIONAL 520.705,00 519.197,20 474.618,69 491.032,04

DEBEDORES  629.523,87 613.106,95 469.061,50 70.297,12



61

In
fo

rm
e 

da
 E

xe
cu

tiv
a 

INFORME ECONÓMICO CAIXA CONFEDERAL

Principais partidas de gastos Caixa Confederal

  Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020

ALUGUEIRO LOCAIS 30.446,96  30.257,05  30.050,84  30.204,00 

PROFESIONAIS 26.188,32  28.328,29  38.751,13  27.748,59 

SAÚDE LABORAL 242.726,79  264.787,88  282.364,40  249.361,15 

SEGUROS 29.792,15  28.318,70  25.251,86  34.908,97 

PUBLICIDADE 9.693,00  26.329,14  26.624,21  7.227,71 

SUMINISTROS 135.501,48  146.936,07  139.558,70  144.623,42 

CUSTES DE PERSOAL 968.633,65  955.831,63  902.691,38  781.988,37 

GASTOS PART. INST. ORG.  

CONFED. E TÉCNICOS 69.807,03  82.439,10  80.660,87  39.967,15 

TRIBUTOS 28.047,97  34.196,47  35.684,88  31.067,58 

DÉBEDAS A L/P CON  

ENTIDADES DE CRETO 366.992,93  691.972,41  430.598,27  586.609,04 

AXUDAS A ESTRUTURAS 320.705,00  260.380,00  192.736,50  290.330,10 

CONVENIOS 26.828,84  16.660,78  21.983,64  94.192,57 

Comparativa evolución ingresos e gastos total CIG

  Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020

TOTAL INGRESOS 9.960.658,33 10.243.872,69 11.300.336,50 10.553.557,37

TOTAL GASTOS 9.127.742,62 9.411.790,13 9.445.067,89 9.145.337,07
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Principais partidas ingresos total CIG

 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020

INGRESOS COTAS 8.349.301,17 8.486.437,04 9.265.251,42 9.312.552,25

SUBVENCIÓNS OFICIAIS 687.659,69 683.610,45 653.956,27 686.978,82

INGRESOS POR PARTICIP.  

INSTITU. ESTADO E XUNTA 240.100,94 243.222,28 475.004,32 251.432,17

CONVENIOS 36.944,67 311.122,91 428.520,50 56.814,70

Distribución gastos total CIG

 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020

PERSOAL 6.065.185,69 6.029.962,01 6.151.695,77 6.174.406,96

GASTOS PARTICIPACIÓN  

E ACCIÓN SINDICAL 583.203,42 578.765,42 679.820,61 347.240,85

SUBMINISTRACIÓNS, PRO.  

INDEP. E COMUNICACIÓN 1.008.884,53 1.093.857,17 1.133.599,21 988.332,36

INVESTIMENTOS E LOCAIS 526.251,87 584.255,58 618.416,65 730.334,05

CONVENIOS 280.559,91 315.190,74 357.642,48 411.233,64

FORMACIÓN 0,00 18.500,00 35.000,00 35.000,00

RESTO GASTOS 663.657,20 791.259,21 468.893,17 458.789,21



63

In
fo

rm
e 

da
 E

xe
cu

tiv
a 

EVOLUCIÓN DATOS AFILIACIÓN CIG 

Evolución afiliación

  Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020

Nº AFILIADOS 66.178 67.731 70.318 72.726

  Evolución dos gastos e da afiliación

 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020

Nº AFILIADOS/AS 66.178 67.731 70.318 72.726

TOTAL GASTOS 9.127.742,62 9.411.790,13 9.445.067,89 9.145.337,07

Incremento % afiliados   2,35 3,82 3,42

Incremento % gastos   3,11 0,35 -3,17
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CAIXA DE RESISTENCIA

Evolución da Caixa de resistencia

 2.017 2.018 2.019 2.020

 Afiliados/as Contía Afiliados/as Contía Afiliados/as Contía Afiliados/as Contía

 217 32.104,51 370 140.315,25 120 43.687,01 41 3.715,80
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SEGUIDORES/AS E GOSTOS A 22/9/21

Nº DE SEGUIDORES / AS 14.737

Nº DE GOSTOS 14.245

VISITAS

 Total Media Media Media visitas

 visitas mensual diaria por contido

2019 (último trimestre) 550.864 183.621 6.053 1.543

2020 3.886.889 323.907 10.649 2.864

2021 (1, 2 e 3º trimestres) 2.855.576 324.497 10.816 2.959

PUBLICACIÓNS

 TOTAL MEDIA MENSUAL MEDIA DIARIA 

2019 (último trimestre) 357 119 3,90

2020 1.357 113 3,70

2021(1, 2 e 3º trimestres) 965 109,60 3,65

TWITTER
SEGUIDORES EN TWITTER A 22/9/21

TOTAL DE SEGUIDORES 9.690 

VISITAS

 TOTAL MEDIA MENSUAL MEDIA DIARIA 

2017 (desde xuño) 1.927.800 275.400 9.050

2018 3.179.500 264.958 8.710

2019 2.277.300 189.775 6.239

2020 3.075.500 256.291 8.426

2021(até 22/9/21) 1.836.500 208.693 6.956

GLOBAL 12.296.600 234.667 7.812

INSTAGRAM
PUBLICACIÓNS

Nº DE PUBLICACIÓNS 80

IMPACTO (GOSTOS + VISUALIZACIÓNS VÍDEO) 13.919

REPRODUCIÓNS VÍDEO  11.084

SEGUIDORES/AS 1.039

CADROS DATOS DE COMUNICACIÓN



VÍDEOS EN FACEBOOK

 TOTAL VISITAS Nº DE VÍDEOS MEDIA VISITAS/VÍDEO

2017 (desde xullo) 362.845  85 4.268

2018 186.886  165 1.132

2019 104.644 68 1.538

2020 293.908  108 2.721

2021 (até 22/9/21) 107.877 69 1.563

GLOBAL 1.056.160 495 2.133

YOUTUBE
Estatística de 25/5/17 a 21/9/21

NÚMERO DE SUBSCRICIÓNS

SUBSCRITORES 779

PRINCIPAIS VARIÁBEIS ESTATÍSTICAS

TOTAL VÍDEOS  294

TOTAL VISUALIZACIÓNS  150.080 

TOTAL HORAS  4.869

DURACIÓN MEDIA VISITA 1,56min

MEDIA VISUALIZACIÓNS/VÍDEO 510 visitas/vídeo

VÍDEOS EN TWITTER

 TOTAL VISITAS Nº DE VÍDEOS MEDIA VISITAS/VÍDEO

2017 (desde xullo) 80.500 61 1.319

2018 76.200 82 929

2019 49.700 64 776

2020 115.500 93 1.241

2021 (até 22/9/21) 43.700 64 682

GLOBAL 365.600 364 1.004

VÍDEO EN INSTAGRAM

Estatística desde 17/3/20 (creación da rede) até 22/9/21

REPRODUCIÓNS VÍDEO  11.084

CADROS DATOS DE COMUNICACIÓN
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FORMACIÓN PARA O EMPREGO

CURSOS DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO

 2017 2018 2019 2020

 CURSOS  ALUM. CURSOS  ALUM. CURSOS  ALUM. CURSOS  ALUM.

FORMACIÓN PARA  

PERSOAS DESEMPREGADAS 33 484 27 384 33 495 14 210

FORMACIÓN PARA  

PERSOAS OCUPADAS 0 0 39 585 0 0 0 0

FORMACIÓN A  

EMPRESAS 12 120 16 154 9 124 7 85

FORMACIÓN A  

ENTIDADES PÚBLICAS 16 250 15 155 6 90 25 267

FORMACIÓN A  

FEDERACIÓNS CIG 9 331 5 108 3 420 2 463

TOTAL DE PERSOAS  

PARTICIPANTES 70 1.185 102 1.386 51 1.129 48 1.025

  Formación a persoas desempregadas:
Desenvolvéronse 107 cursos e participaron 1.573 persoas.

  Formación a persoas ocupadas:
Desenvolvéronse 39 cursos e participaron 585 persoas.

  Formación programada polas Empresas
 para os seus traballadores e traballadoras:

Desenvolvéronse 44 cursos e participaron 483 persoas.

  Formación que demandan Entidades Públicas :
Desenvolvéronse 62 cursos e participaron 762 persoas.

  Formación programada polas Estruturas sindicais da CIG:
Desenvolvéronse 19 cursos e participaron 1.322 persoas.
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  Relatorio de Acción Sindical

 Introdución
A crise sanitaria causada pola covid-19 converteuse nunha profunda crise 

económica e social que non ten fronteiras, pero que non afecta por igual a 
todas as clases sociais nin a todos os pobos e nacións.

A pandemia e a súa xestión demostran a incapacidade do capitalismo 
neoliberal para dar solucións á humanidade, na que predominan os in-
tereses económicos privados, mesmo mercantilizando a vida humana, e 
na que cada vez máis sectores das clases populares se atopan na máis 
absoluta desprotección social e sanitaria. Priorízase o vigor da economía 
en prexuízo claro da preservación da saúde e do benestar do conxunto 
da poboación. 

Así mesmo, deixou en evidencia que resulta insostíbel a globalización, a 
deslocalización a nivel mundial dos procesos produtivos dos bens e servizos, 
así como a dependencia que os estados teñen das empresas privadas para 
acceder a produtos esenciais (vacinas, produtos farmacéuticos, material de 
protección, etc.), póndose en risco a seguridade de toda a poboación ante 
a imposibilidade de acceder a eles no momento que se necesita.

Esta realidade é fiel reflexo de como a economía mundial segue a estar 
dominada polo imperialismo e pola imposición dunhas relacións baseadas 
na súa avariciosa carreira polo aumento da marxe de beneficios competindo 
polo control das materias primas e os mercados, intensificando a destrución 
do medio ambiente e aumentando as actuacións agresivas contra os países 
que non se someten a este deseño.

Ten lugar, ademais, nun momento no que, sen se ter superado a crise do 
2008, viviamos xa unha desaceleración económica, cun medre da econo-
mía mundial débil e nada homoxéneo, pero moi agresivo na concentración 
de poder, rendas e riqueza en menos mans. O 1% máis rico da poboación 
mundial concentra o 47%, case a metade, da riqueza mundial.

Asistimos a unha situación internacional marcada polos conflitos comer-
ciais e tecnolóxicos, onde os EUA cada día teñen unha posición máis débil 
como primeira potencia mundial, sumidos nunha crise estrutural interna pola 
confrontación entre as súas elites económicas e no conflito internacional 
por frear o imparábel papel que outras potencias están a xogar no mundo, 
como China, Rusia, etc.
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No contexto europeo, a UE segue sendo expresión da globalización ao 
servizo do capital financeiro, en permanente submisión aos EUA e á OTAN, 
e fundamentada na creación dun espazo económico construído, nas dife-
rentes etapas da súa evolución, a través da institucionalización xerárquica, 
asentada mediante acordos entre estados, profundamente centralista, 
negadora daqueles pobos e nacións de Europa, cada vez menos social e 
cada vez máis mercantilista.

Nos últimos anos, a UE vive obsesionada en cumprir cos dogmas neoli-
berais impoñendo duras políticas de recorte de dereitos laborais e sociais. 
Baixo o funcionamento antidemocrático que impón a troica (Banco Central 
Europeo, Consello e Comisión Europea) e a dura disciplina da moeda única.

Aproban tratados, acordos e aplican políticas que afondan nos recortes 
dos orzamentos e do gasto público, desregulan e privatizan todo ámbito 
que poida dar resultado económico favorábel ao servizo do grande capital, 
da libre circulación de mercadorías e capitais, que tanto a dereita como a 
socialdemocracia executan.

Os movementos migratorios, o proceso do Brexit ou a xestión da pan-
demia son claras manifestacións de que a chamada construción europea 
se fundamenta realmente no “sálvese quen poida”, nas inxustizas, nas 
insolidariedades, na falta de dereitos e liberdades das persoas e dos pobos. 

Polo tanto, non ten como obxectivos garantir os dereitos e o benestar 
da clase traballadora e das maiorías sociais porque cada día medra máis a 
desigualdade social e territorial.

Precisamente, nestas políticas e neste funcionamento da UE atopa o 
fascismo e a ultradereita as condicións idóneas para se estender perigo-
samente.

Neste contexto é vital facer valer políticas alternativas e garantir a auto-
determinación dos pobos e nacións para construír un mundo que está moi 
necesitado de solidariedade, cooperación, igualdade e paz.
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 1 As transformacións do capitalismo 
neoliberal e a explotación de clase 
na era dunha pandemia mundial

A pandemia acelerou as transformacións que se estaban a producir na 
economía e no traballo, na dirección de manter a hexemonía do capital, que 
na necesidade da súa continua expansión, de abrir novos mercados, vai im-
poñendo todo tipo de mudanzas no modelo produtivo, e valéndose, unha vez 
máis, do papel dos estados e do consumo millonario de recursos públicos.

Aumenta o investimento no capital fronte ao traballo e acelérase a caída do 
peso das rendas salariais no PIB, xerándose grandes endebedamentos públicos 
que, á súa vez, causan importantes recortes nas políticas dirixidas ás maiorías 
sociais, aumentando o empobrecemento xeneralizado e a desigualdade. 

Todo iso provoca unha maior concentración e centralización do capital 
en grandes consorcios financeiros, profundando a perigosa espiral dunha 
economía especulativa, absolutamente financeirizada e de gran concentra-
ción bancaria (o Estado español é onde se produce a maior concentración 
desde 2008, representando case o 70% do mercado).

Na súa exaltación, o capitalismo atopa en calquera ámbito da existencia 
humana e da natureza, negocio e oportunidade para aumentar a súa taxa de 
ganancia, colocando todos os medios ao seu alcance para obter a súa maior 
rendibilidade, sobreexplotando a clase traballadora e aumentando a inxustiza 
que causa para as maiorías sociais e para os pobos do mundo.

Vivimos unha intensificación da dixitalización dos procesos produtivos 
e da descarbonización da economía, que están aumentando as ameazas 
económicas, industriais, sociais e laborais para o conxunto da clase traballa-
dora e dun desenvolvemento soberano dos pobos e das nacións do mundo. 
Ademais, eses procesos non están deseñados para procurar o benestar, a xus-
tiza social ou dignificación das condicións laborais e de vida das sociedades.

Temos claro que o impacto destes novos procesos non está predetermina-
do, pero si tremendamente condicionado polos seus obxectivos, ao ter lugar 
nun momento de forte aplicación de políticas neoliberais, mais no que o capita-
lismo se atopa co paradoxo de que, dispondo nesta fase histórica de todos os 
instrumentos que nunca antes tivera ao seu servizo, o crecemento da economía 
mundial é menor, ao tempo que se afonda na lóxica da explotación de clase 
e aumenta perigosamente a destrución social e ambiental pola depredación 
salvaxe dos recursos naturais e dun modelo de consumo desproporcionado.
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 1.1. Os avances tecnolóxicos aceleran e transforman o proceso de 
valorización do capital fronte ao traballo, ao tempo que este se desvaloriza 
a través das reformas laborais, sociais e da negociación colectiva. Aumenta 
o risco dun maior desemprego estrutural, da individualización das relacións 
laborais, da precariedade, dos baixos salarios, das discriminacións de xé-
nero, da emigración e do aumento da exclusión social. 

Esta dixitalización da economía tamén provoca unha preocupante xera-
ción de polos de desenvolvemento moi localizados xeograficamente, onde 
se concentra toda o investimento tecnolóxico e o rendemento económico 
deste. Así, quen controla e monopoliza as melloras tecnolóxicas exporta 
de forma agresiva a outros territorios a aplicación destas, acentuándose as 
tendencias e os perigos á deslocalización e a fragmentación territorial dos 
procesos produtivos cara aos lugares con condicións laborais máis baixas. 
Con isto, foméntase unha competitividade con base en peores salarios e 
condicións de traballo. Ademais, esta descentralización da produción trae 
consigo a flexibilidade no tempo, espazo e lugar de traballo.

Neste sentido, o teletraballo preséntase como unha nova modalidade 
do traballo, na que o capital pon en práctica un novo modo de organizar 
a produción. Caracterízase pola deslocalización do posto e do centro de 
traballo e polo necesario uso das novas tecnoloxías da información e da 
comunicación. Porén, pode converterse na vía máis rápida para facilitar a 
deslocalizalización da actividade, así como o evidencian os efectos perver-
sos da dixitalización para o mundo do traballo, polo que supón un enorme 
desafío para a defensa dos dereitos das persoas traballadoras, ademais dun 
enorme problema para o desenvolvemento do traballo sindical.

A polarización nos postos de traballo entre ocupacións de maior ou menor 
cualificación en detrimento das intermedias, onde as propias previsións de 
organismos internacionais recoñecen a tendencia a un descenso notábel. 

Isto tamén repercutirá nunha nova división do traballo, entre o dixital e 
o humano, que, co avance da intelixencia artificial e a robótica, amplía os 
sectores produtivos afectados xerando o aumento do desemprego a través 
da aparición dun desemprego tecnolóxico estrutural. A OCDE contempla 
que están en risco o 22% dos traballos no Estado español nos próximos 
10 anos. 

Cómpre recordar que a Comisión Europea recoñece que os novos empre-
gos que se poidan chegar a crear non serán necesariamente ocupados por 
quen os perdeu, como tampouco serán nos territorios e sectores afectados.
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Así mesmo, a caída e desigualdade dos salarios pode ir en aumento en 
relación aos traballos que sexan de maior ou menor cualificación pola dixita-
lización, ao tempo de que xorden novas realidades no mundo do traballo a 
través das plataformas dixitais, que, sumadas ás sucesivas contrarreformas 
laborais e da negociación colectiva, son representativas dun novo modelo 
de relacións laborais de individualización e precariedade laboral, cos conse-
guintes retrocesos en materia de dereitos laborais e condicións de traballo, 
baixos salarios, contratacións a tempo parcial, menor protección social e 
de seguridade laboral. 

Todas estas afirmacións non significan que desde a CIG non apostemos 
polos avances e innovacións tecnolóxicas, senón que temos claro que non 
son neutrais, nin para permitir un desenvolvemento económico e social digno 
dos pobos, como o galego. Como tampouco está a favorecer o benestar 
da clase traballadora, en aumentar a repartición do traballo, en reducir a 
xornada laboral, etc.

Máis ben ao contrario, comprobamos como de forma máis ou menos 
expresa e descarada se van producindo estas nefastas consecuencias de 
destrución de emprego, escravización nas condicións de traballo pero tamén 
de dificultades do acceso a calquera ben pola poboación en xeral, sexa 
cal sexa o sector de actividade: comercio, industria, servizos financeiros e 
bancarios, etc.

 1.2. Estamos nun mundo con recursos enerxéticos e naturais limitados e 
finitos, sendo urxente actuar para que a acción do ser humano deixe de se con-
verter nunha deterioración constante e nunha destrución irreversíbel do medio.

As chamadas descarbonización da economía e transición enerxética 
están sendo un proceso de demolición, de desmantelamento total, para 
nada un proceso de transición xusta nin social nin territorialmente.

En Galiza, despois de moitas décadas, e por decisións políticas tomadas 
desde Madrid, asentouse no noso país unha importante industria de enclave, 
que non pecha nin completa os procesos produtivos aquí, altamente contami-
nante, que veu espoliar as nosas materias primas, os nosos recursos enerxéti-
cos, espremendo ao máximo unha man de obra barata e precarizada, sen crear 
máis emprego e desenvolvemento que o necesario para impoñer este sistema.

Aplícasenos con dureza un nivel de exixencias como se fósemos un 
estado soberano que decidise no seu día, ou teñamos agora capacidade 
de decidir, este sistema de produción. 
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O peche das centrais térmicas galegas é o comezo das consecuencias 
deste proceso, pero á vista están as ameazas noutros moitos sectores in-
dustriais (electrointensivo, automoción, hidrocarburos e biocombustíbeis, 
etc.) e mesmo do sector primario. Comarcas enteiras de Galiza camiño da 
desertización social e industrial, sen plans alternativos de ningún tipo de 
reindustrialización.

A realidade é que se pretende seguir espoliando os nosos recursos ener-
xéticos, reimplantando un modelo que segue sendo imposto e ao servizo dos 
intereses das empresas eléctricas por decisións conscientes dos gobernos, que 
substitúen unha fonte de produción de enerxía (centrais térmicas) por outras (eó-
licos), pero sen asumir ningún tipo de responsabilidade social do dano causado.

A transición enerxética non buscar rematar coa realidade do espolio 
dos nosos recursos enerxéticos e co dano social e ambiental que causa no 
noso territorio, nin coa ditadura das eléctricas, que acumulan cada día máis 
ganancias polos altos prezos da electricidade, por riba, causando pobreza 
enerxética a máis poboación e ao servizo dun desenvolvemento industrial 
e de xeración de emprego fóra de Galiza. 

O futuro e as mudanzas que se nos presentan de sustentabilidade non 
son certas, porque neste proceso que se abre non se están a sentar as bases 
dunha ampla e completa política pública, que nos faga avanzar paralela e inse-
parabelmente no camiño de poñer a enerxía ao servizo do pobo, porque é un 
ben básico, que obriga os gobernos a tomaren medidas que garantan o dereito 
fundamental de toda a poboación á enerxía. Como tampouco en avanzar en 
Galiza en capacidade de poder decidir sobre os nosos recursos, sobre o noso 
modelo económico e social, que nos dea como pobo galego unha alternativa e 
viabilidade de futuro, e na que poidamos vivir e traballar dignamente na nosa Terra. 

 1.3. Estas transformacións teñen lugar nunha pandemia mundial que 
está tendo efectos devastadores na economía e no emprego, pero onde 
estamos a vivir unha nova fase da ofensiva do capital contra o traballo 
porque o capitalismo, aínda que estea en crise, estase transformando en 
novas formas de existir, pero ten na forza do traballo humano o factor im-
prescindíbel e decisivo para a creación de riqueza, para obter beneficios 
con base na explotación da clase traballadora.

Por esta razón, as decisións políticas que se toman para afrontar esta 
situación inspíranse nos principios neoliberais de aumentar a repercusión 
do baixo crecemento, a desaceleración da economía e o mantemento da 
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taxa de ganancia do capital nun empeoramento do mundo do traballo, 
sobreexplotando a clase traballadora e provocando un forte retroceso nas 
condicións de traballo e de vida para as maiorías sociais.

No último ano, e co pretexto da covid-19, cando aínda están vixentes as 
duras reformas estruturais nacidas da crise financeira, reformas laborais, da 
negociación colectiva, das pensións e do desemprego, fóronse aprobando 
novas leis e asinando novos acordos do Pacto Social que continúan e am-
plían o proceso de desmantelamento do dereito do traballo, da negociación 
colectiva e dos sistemas públicos de protección social en favor do capital 
(teletraballo, ERTEs á carta da patronal, novas ameazas ás pensións a través 
das chamadas Recomendacións do Pacto de Toledo, conxelación do SMI, 
aprobación do Ingreso Mínimo Vital, etc.).

ETTs, empresas multiservizos, subcontratación en cadea, persoal falso 
autónomo, contratos a tempo parcial, plataformas dixitais, contratos que 
duran apenas días, semanas, ou unhas poucas horas, completado con 
importantes períodos de desemprego, son as novas formas de explotación 
e precariedade laboral que inundan o mundo do traballo.

A inseguridade e inestabilidade laboral permanente, as longas xornadas 
laborais, os baixos salarios, con dificultades de chegar a fin de mes, con 
escasas cotizacións á seguridade social. Ao que se suman outras perigosas 
manifestacións, como en Galiza, de emigración, caída da poboación activa 
e avellentamento da poboación.

Nesta etapa histórica, é o modelo ideal para o capital manterse e repro-
ducirse. Aumentar a precariedade laboral no conxunto da clase traballadora, 
estendéndoa a todos os sectores e lugares, sen límites de ningún tipo, como 
obxectivo estratéxico a impoñer, individualizando as relacións laborais, e 
así dificultar a capacidade de resposta da clase traballadora, atacando as 
posibilidades de actuación do movemento obreiro, para debilitalo na loita 
de clases entre o traballo e o capital pola conquista de dereitos e por un 
sistema económico e social máis xusto.
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 2 As respostas dos gobernos. Galiza ante a crise
A crise da covid-19 ten lugar cando estabamos padecendo os graves cus-

tos económicos e sociais da crise financeira iniciada no 2008, con elevados ni-
veis de desigualdade económica, precariedade laboral e de empobrecemento 
social como consecuencia das políticas aplicadas para darlle resposta, e que 
na súa gran maioría están vigor (reformas laborais, da negociación colectiva, 
das pensións, recortes e privatizacións de servizos públicos e sociais etc.).

Neste momento, imos camiño dun empeoramento xeneralizado da crise 
derivada da pandemia, como tamén das receitas aprobadas para darlle res-
posta, xa que manteñen estas duras políticas e anúncianse outras novas pa-
recidas ao ditado da Unión Europea, por moito que se disfracen polo actual 
Goberno de coalición PSOE-Unidas Podemos con grande despregamento 
de propaganda e permanentes chamados ao consenso e ao diálogo social.

Todo o paquete de reformas para a reconstrución (transición ecolóxica, 
economía verde, transformación dixital, Estatuto dos Traballadores/as do 
século XXI, teletraballo, reforma das pensións...) estanse a realizar desde 
unha interesada confusión, con grandes doses de engano, fraude e hipo-
crisía para evitar poñer en cuestión a existencia do sistema capitalista, da 
propia UE e o profundo centralismo operante no Estado español. 

En realidade, son medidas obrigadas para cumprir co Acordo do Fondo 
de Reactivación pola covid-19 aprobado a finais de xullo de 2020, que traza 
as liñas básicas dun auténtico plan de rescate dos estados –a semellanza dos 
existentes en 2008– e que exixe un severo paquete de recortes do gasto públi-
co, a imposición de novas reformas –como a das pensións–, a consolidación 
das anteriores reformas –como as laborais de 2010 e 2012–, conxelacións 
salariais ou máis subas nos impostos indirectos, entre outras duras medidas 
da disciplina orzamentaria e fiscal que impón a troica para reducir o déficit e 
a débeda pública, situado xa no Estado español no entorno do 120% do PIB.

A UE non existe máis que para aplicar receitas neoliberais, actúa baixo a 
ditadura do capital financeiro, aplicando unha política fiscal, monetaria e de 
disciplina do euro baixo o único control do BCE, convertido nun supervisor 
financeiro ao servizo da banca alemá e o gran capital financeiro, controlando 
así de forma total as políticas económicas dos estados.

Polo tanto, unha reactivación económica e social xusta parece difícil sen 
recuperar as competencias na política monetaria por parte dos estados, sen 
acabar co papel do BCE e coa conseguinte saída do euro.
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Nesta análise non podemos pasar por alto que esta situación ten lugar 
no profundo dunha crise institucional e sobre o modelo do estado centralista 
nacido da Transición, cada vez máis dependente da UE pero cada vez máis 
fanaticamente centralista e negador da realidade plurinacional existente no 
Estado español, como mellor fórmula para manter o seu estatus, favorecer 
a unidade de mercado e intensificar o proceso de concentración do capital 
na oligarquía española con base en reforzar o empobrecemento das clases 
populares e de aplicar con dureza os instrumentos de espolio e opresión 
das nacións, como a galega, existentes no Estado español.

Afrontamos esta realidade en Galiza con máis dificultade porque esta-
bamos de cheo nunha crise social, industrial, demográfica -agravada ante 
a incesante emigración- que por si propia xa tiña o impacto dunha situación 
de emerxencia nacional e social, pero á que agora se suma toda esta nova 
realidade que pode causar danos irreparábeis se non hai unha actuación 
pública eficaz e se non avanzamos na conquista da soberanía nacional para 
termos capacidade de decidir como pobo galego unha saída xusta á crise.

Así mesmo, vivimos as novas situacións que de forma decisiva inciden 
no noso país e na clase traballadora galega, como son a chamada descar-
bonización, a dixitalización, a ofensiva do capital para respostas a esta crise, 
pero tamén das consecuencias negativas da actual crise da UE e do Brexit 
en importantes sectores da economía galega.

O Goberno do PP con Feixó á cabeza está descaradamente ao servizo 
do deseño feito en favor dos Fondos de Investimento, buscando impoñer 
unha saída da crise afondando na submisión ao grande capital español 
e mundial, pero tamén na dependencia económica e política ao sistema 
español consagrado na Constitución do 1978 e no Estatuto de Autono-
mía de Galiza de 1981 que negan os dereitos nacionais de Galiza e que 
nos somete a ter un papel periférico no económico, de colonia dentro do 
Estado español, á par dun continuo proceso de desgaleguización e espa-
ñolización de Galiza até o extremo de colocarnos nunha situación crítica 
que pode facer dubidar do noso futuro como un país propio, diferenciado 
do Estado español.

Ante un momento histórico no que está en xogo o noso futuro, a acción 
do PP está a contribuír de forma intensa á destrución dos nosos sectores 
produtivos e industriais estratéxicos, aplicando unha política suicida para 
o futuro da sociedade galega, empregándose de forma antidemocrática 
e autoritaria, facendo uso e abuso da maioría absoluta para consolidar 
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un modelo de país no que seguirá aumentando o regueiro que temos de 
pobreza laboral, desemprego e exclusión social.

Coas últimas medidas aprobadas (Lei de Reactivación Económica e 
Simplificación Administrativa, modificación da Lei de Saúde, Lei de Terras 
Agrarias, Plan Forestal, Lei de Universidades Privadas) e con toda a serie de 
anuncios sobre os proxectos Next Generation, o Goberno galego convértese 
nun auténtico “cabalo de Troia” para termos dereitos, empregos, industria, 
servizos públicos, salarios e condicións de vida dignas en Galiza.

Así o comprobamos na ofensiva en promover a eucaliptización do país 
en favor da industria pasteira e dos cultivos enerxéticos, no papel de submi-
nistrador de recursos minerais e de enerxía eléctrica para o resto do Estado 
español, e no sector servizos, especialmente no turismo e no Camiño de 
Santiago, que se veu claramente castigado na pandemia, demostrando que 
é unha falsa alternativa de futuro para ter un crecemento económico forte 
e ser fonte creadora de emprego digno.

É a peor versión posíbel da colonización e dependencia de Galiza e 
do pobo galego, onde todo o público se pon á disposición do negocio e 
a rendibilidade do capital, consolidando un modelo de país que afonda na 
histórica xeración de graves desequilibrios territoriais, sociais e ambientais, 
mentres de novo, e con máis forza, proporcionamos man de obra barata 
a través dunha emigración que nos está a deixar sen xente, nun país cada 
vez máis avellentado e con menos poboación activa.

Por iso, hoxe máis que nunca, reivindicar o dereito a decidir é vital para 
facer fronte eficazmente á crise e para sermos quen de levar adiante todo un 
sistemático e completo paquete de políticas que concentren toda a acción 
pública en favor das maiorías sociais, aproveitando os moitos recursos que 
temos dispoñíbeis no noso país, para crear emprego digno, completar os 
ciclos produtivos no propio país, aumentar o valor engadido en sectores 
básicos da nosa economía, diversificar as nosas capacidades produtivas e 
industriais, recuperar os servizos públicos e procurar un desenvolvemento 
que priorice a rendibilidade social e non privada, consolidando o respecto 
polos dereitos laborais e a mellora das condicións de traballo.

En calquera caso, neste momento histórico e ante o que está en xogo, 
reivindicar o dereito a decidir é vital para facer fronte eficazmente á crise, 
creando as bases para un cambio de sistema no camiño de avanzar cara 
a unha Galiza ceibe e sen explotación.
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 3 Diálogo social e sindicalismo pactista
O denominado diálogo social tense configurado co paso do tempo como 

un pernicioso instrumento ao servizo do capital que en nada é útil aos in-
tereses da clase traballadora galega. Nas denominadas mesas de diálogo, 
impulsadas polos gobernos español ou galego, a negociación limítase a 
unha interlocución entre a cúpula das organizacións sindicais españolas coa 
patronal e o propio executivo, que actúa como un árbitro parcial empurrando 
a subscrición de acordos de mínimos.

Na práctica, o diálogo social supón suplantar o suxeito protagonista que 
debe ser a clase traballadora, que apenas ten capacidade xa non de incidir 
ou participar, senón mesmo de coñecer o contido e alcance das mesas. En 
consecuencia, este marco, reduce o papel das organizacións sindicais á unha 
especie de “interpelación” institucional, que non se acompaña nin de axitación, 
nin moito menos de mobilización ou conflito, o que reduce enormemente a 
capacidade negociadora da suposta representación dos e das traballadoras.

Ao longo destes últimos catro anos vimos como o sindicalismo español 
continuou coa súa práctica pactista asinando coa patronal e co Goberno 
español acordos que contribuíron a validar as distintas reformas laborais. 
Acordos que non serviron para a recuperación salarial, deron carta branca 
á patronal para os descolgues salariais, continuaron coas facilidades nos 
EREs/ERTEs, mantiveron a ultraactividade dos convenios, supuxeron unha 
maior centralización da negociación colectiva, e non serviron para frear a 
desigualdade salarial entre homes e mulleres. 

No mesmo sentido asistimos nestes anos a unha profusión de acordos 
asinados entre a patronal, os sindicatos CCOO e UGT e a Xunta de Galiza no 
marco do chamado Diálogo Social, que máis alá das grandes declaracións 
non tiveron nin están a ter utilidade ningunha para frear as graves conse-
cuencias da crise industrial que vive o noso país. A única utilidade coñecida 
é referendar e validar as políticas do PP contribuíndo á desmobilización 
da clase traballadora galega e ao fortalecemento das posicións patronais. 

Por outro lado, o autoproclamado goberno máis progresista da historia 
–PSOE/UP– mantén en vigor todas as reformas laborais e de recorte de 
dereitos e liberdades públicas elaboradas polos gobernos neoliberais que o 
precederon e deseña o pacto social como instrumento imprescindíbel para 
dar cobertura ás súas políticas e para atenuar as súas propias contradicións 
internas; neste sentido traslada ás dinámicas do diálogo social a aqueles 



82

FORZA PARA AVANZAR

asuntos máis controvertidos e que lle poden ocasionar un maior custo en 
termos políticos, eludindo o que é urxente e necesario, a completa derro-
gación das reformas laborais e das pensións. 

Neste contexto hai unha revalorización interesada do papel do diálo-
go social como vía para diminuír a conflitividade laboral pero tamén para 
xustificar os incumprimentos programáticos do Goberno e agochar a súa 
debilidade fronte á gran patronal. O sindicalismo español vén sendo fun-
cional a estas dinámicas e pretende sacar réditos propios desta situación 
colocándose como aliado e colaborador necesario, para seguir prestando 
os seus servizos como garantes do sistema, renunciando a dar a batalla 
ideolóxica e política necesaria para contribuír a un cambio real do actual 
modelo económico e social.

Con estas dinámicas de pacto social estase a invadir deliberada e cons-
cientemente o espazo que representa o diálogo institucional expresado na 
existencia de organismos tripartitos xa sexa de ámbito español ou galego, 
coa intención de suplantar co diálogo social o diálogo institucional, sub-
traendo a este ámbito –coa complicidade do sindicalismo español– asun-
tos e debates claves que deberían ser tratados nos organismos tripartitos 
pertinentes: Consello Económico e Social de Galiza, Consello Galego de 
Relacións Laborais, AGA, nos que o sindicalismo nacionalista ten presenza 
por dereito propio en función da nosa cota de representación, mesmo hoxe 
como primeira forza sindical en Galiza. 

O modelo do diálogo social contribúe ademais ao desprestixio social da 
loita sindical, en tanto que facilita a caricaturización xeneralizada dos sindi-
catos como partícipes de componendas co poder económico e político de 
costas á propia clase traballadora. É por iso polo que as centrais sindicais 
estatais acumulan un importante desgaste e perda de credibilidade entre 
as traballadoras e traballadores.

Desde a CIG rexeitamos de plano este tipo de formatos, que se reducen 
a unha escenificación falsa que entrampa o proceso reivindicativo, e que 
en moitas ocasións contribúe a lavar a cara de gobernos que propugnan 
políticas abertamente contrarias aos intereses obxectivos da nosa clase e 
do conxunto do pobo galego.

Por todas estas razóns, a posición adoptada pola CIG en contra desta 
trampa non só se ten verificado correcta e coherente, senón que cómpre 
facer un maior esforzo por divulgala e axitala, para enfatizar o noso perfil 
diferenciado e facer pedagoxía arredor do noso modelo sindical.
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  AS NOSAS ALTERNATIVAS 

 1 Para unha saída galega xusta da crise
No pasado mes de outubro de 2020 presentamos as Propostas para 

unha Saída Galega Xusta da Crise cun Plan Galego de Recuperación 
Económica, Industrialización e Creación de Emprego Digno en Galiza, que 
conteñen medidas transversais xunto con medidas sectoriais para a súa 
posta en marcha, demostrando a viabilidade dun desenvolvemento galego 
propio e autocentrado se contamos con todos os instrumentos para recu-
perar o autogoberno e poder levar adiante todo un sistemático e completo 
paquete de políticas públicas que concentren todos os recursos en favor 
das maiorías sociais, única maneira real de garantir unha protección social 
plena, sen exclusións, e o dereito a ter emprego, salarios e ingresos dignos 
para toda a clase traballadora galega.

Son alternativas coas que superar as políticas neoliberais, que exixen 
a combinación de actuacións urxentes coas necesarias propostas a longo 
prazo e de carácter estratéxico, e que son as seguintes:

 I  Propostas de carácter transversal

  Intervención pública e sistema financeiro
• Creación do Instituto da Empresa Pública Galega, constituído cos 

centros de traballo das empresas públicas estatais existentes en Galiza, 
que deben ser transferidos, así como con aqueloutras de capital público 
galego, hoxe existentes ou de nova creación.

 Será o encargado de nacionalizar empresas ou crear novas en sectores 
hoxe considerados claves para a supervivencia dun país. Así mesmo, este 
instituto debería participar en empresas necesitadas de financiamento, 
tanto para evitar a entrada de fondos estranxeiros, como unha forma de 
repartir beneficios e non só de socializar perdas.

• Participación da Xunta directamente, ou a través de empresas mixtas, 
e con control efectivo, na constitución de novos proxectos industriais 
vitais para o país, en sectores estratéxicos como o financeiro, enerxético, 
lácteo, naval ou redes de comercialización.
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• Paralización de calquera política de privatización de empresas e servizos 
públicos. Aprobación dun calendario para o retorno ao sector público 
de todos aqueles servizos e empresas públicas que foron privatizadas.

• Aprobación de forma urxente das actuacións necesarias para a nacio-
nalización e intervención pública de Alcoa San Cibrao e Alu Ibérica 
ante o carácter estratéxico do sector do aluminio en Galiza.

 Creación dun Banco Público Galego, unha entidade financeira de carácter pú-
blica e comercial, titularidade da Xunta de Galiza, que actúe ao mesmo tempo 
como Axencia Financeira de Institucións Galegas, co obxectivo de reformular 
os instrumentos financeiros a disposición das nosas empresas produtivas.

• Fortalecemento e mellora das sociedades de garantías recíprocas, 
mediante o fornecemento de recursos suficientes, de xeito que poidan 
ampliar a súa función de instrumentos de promoción empresarial, espe-
cialmente de empresas de nova creación.

• Exixir por parte do Goberno galego ao Goberno español que as rela-
cións de orde económica e financeira entre Galiza e o Estado español 
se desenvolvan e formalicen a través dun concerto económico que se 
pacte entrambas as institucións.

• Xestión directa pola Xunta de Galiza dos fondos europeos destinados 
ao noso país.

• Exixir do Banco Central Europeo que preste diñeiro directamente aos 
Estados e CA ao mesmo prezo que o fai á banca privada.

• Exixir o mantemento de oficinas bancarias en todos os concellos. O feito 
de que múltiples concellos estean quedando sen ningunha oficina bancaria 
é un dos factores que máis contribúe ao despoboamento do rural.

• As empresas que reciban fondos públicos e tras iso aposten pola 
deslocalización de parte da súa produción, deben ser penalizadas. Ao 
mesmo tempo debe incrementarse até 10 anos o período durante o que 
as empresas que reciban fondos públicos deban manter as condicións 
e o emprego.

• Garantir a dispoñibilidade de solo industrial con fórmulas de adquisición 
flexíbeis e coherentes coas necesidades loxísticas e industriais.

  Unha fiscalidade progresiva e xusta 
• Modificar a escala de gravame do Imposto sobre a Renda das Persoas 

Físicas (IRPF), incrementando a progresividade deste, aplicándolles ás 
rendas do capital o mesmo tratamento fiscal que ás rendas do traballo.
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• Reducir o tipo de gravame do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) 
naqueles produtos de primeira necesidade, para o desenvolvemento 
integral da vida en condicións dignas, por debaixo do valor anterior á 
última reforma, e incrementalo para os bens suntuarios.

• Creación dun imposto sobre os beneficios extraordinarios da banca 
e os activos financeiros.

• Eliminación dos privilexios fiscais da igrexa e das SICAV.
• Fin dos incentivos fiscais aos plans privados de pensións.
• Exixir o pagamento dos tributos en Galiza de todas as empresas que 

teñan centros de traballo en territorio galego.
• Auditar a débeda pública e privada para denunciar os contratos ilexí-

timos e liberar a carga financeira asociada.
• Flexibilizar as porcentaxes de endebedamento da economía, destinando 

os fondos deste novo endebedamento en actividades xeradoras de 
emprego ou que permitan incrementar o benestar da sociedade.

• Garantir unha tributación mínima efectiva no Imposto de Sociedades do 
15% en xeral; no caso de grandes empresas e sectores de hidrocarburos 
e banca a tributación mínima situaríase no 18%. Suprimir a maior parte das 
bonificacións e deducións do Imposto de Sociedades que na práctica están 
reducindo o devandito imposto efectivo a menos da metade do nominal

• Posta en marcha da taxa Tobin e a taxa Google.
• Prohibir a contratación e as axudas públicas a empresas que teñen a 

sede en paraísos fiscais.
• Eliminar os fondos destinados á igrexa no IRPF.
• Crear os medios suficientes para perseguir e castigar a fraude e a 

evasión fiscal. Supresión dos paraísos fiscais.

  Estabilidade e aumento do investimento en I+D+i
• Dotación plurianual e garantía orzamentaria dedicada á investigación 

científica até que iguale a media da eurozona.
• Adopción de medidas que permitan ás pequenas e medianas empresas 

participar en proxectos de I+D+i.
• Oferta de instalacións e consello técnico por parte da Administración galega 

ás novas iniciativas empresariais de base tecnolóxica, priorizando aqueles 
proxectos empresariais relacionados coa produción enerxética limpa, así 
como aqueles que potencien a produción, transformación e comercialización 
de produtos do país e unha economía autocentrada e sustentábel.
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• Apoiar a colaboración entre as universidades, centros de formación 
profesional e as empresas para crear sinerxías que permitan aproveitar 
o I+D que produce o noso sistema universitario.

• Elaboración dunha axenda propia de investigación entre todas as 
entidades, públicas e privadas, que sexan artífices desta.

• Dignificación da actividade e as condicións laborais dos/as investi-
gadores/as.

• Recoñecemento do interese público emitido pola Consellaría de Sanida-
de ou o SERGAS, de forma obrigatoria, no outorgamento das licenzas 
que van ser explotadas por terceiros para evitar que as empresas que 
as explotan impoñan os prezos do mercado.

  Defensa dos servizos públicos
• Eliminación na Lei de Orzamentos do Estado da taxa de reposición.
• Incrementar as prazas públicas e gratuítas para o alumnado de 0 a 3 anos 

con horarios adaptados ás necesidades laborais da poboación traballadora.
• Ordenar e incrementar a oferta de ciclos formativos no ensino público 

que satisfaga a demanda existente para facilitar o emprego e o desenvol-
vemento daqueles sectores estratéxicos do tecido industrial e produtivo 
galego. Eliminar as restricións actuais na oferta de ciclos formativos na 
mesma localidade, garantido unha oferta que dea resposta á demanda 
das diferentes familias profesionais.

• Fornecer os centros de ensino de suficiente profesorado que posibilite a 
baixada de ratios de alumnado por aula, mellorando a atención á diver-
sidade. Plan de acción global fronte ao abandono dos servizos sociais 
e educativos, en particular no medio rural, coa reapertura dos centros 
pechados nos últimos anos.

• Aprobación dun plan de prevención e actuación contra o fracaso e o aban-
dono escolar para acadar a máxima calidade posíbel e garantir persoal 
de administración, coidadores, así como doutras figuras profesionais non 
docentes en todo os centros onde sexan necesarios.

• Execución de todas as adaptacións necesarias en todos os centros educativos 
públicos para unha mellora tecnolóxica e de conexión de alta velocidade por 
fibra e dotación por parte da Administración galega dos servizos complemen-
tarios necesarios, nomeadamente de comedores e transporte escolar.

• Xestión pública directa da sanidade, acabando coas privatizacións e re-
cuperando o privatizado; incrementar a dotación orzamentaria tanto para 
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aumentar o número de profesionais e mellorar as condicións laborais e 
salariais, como o número de camas hospitalarias, tecnoloxías innovadoras 
en saúde etc. Dotar quendas de tarde nos hospitais.

• Aprobación dun orzamento propio para Atención Primaria, así como a creación 
da Xerencia de Primaria, para que este nivel de asistencia poida desenvolver 
os seus obxectivos sen estar supeditado aos intereses hospitalarios.

• Control público da produción de produtos farmacéuticos e de todo tipo 
de bens de uso sanitario como respiradores, máscaras, batas...

• Fomento da investigación pública e posta en valor e explotación dos 
resultados acadados.

• Eliminación do copagamento farmacéutico.
• Elaboración dun Plan Galego de Saúde Mental, coa participación de todos 

os sectores afectados, que promova unha saúde mental en positivo, con 
especial atención ás persoas menores e coa introdución da perspectiva 
de xénero.

 II Unha transición enerxética galega e xusta 
Recentemente desde a CIG, con ocasión do comezo dos trámites do 

Proxecto de Lei e demais regulacións legais en marcha, fixemos unha lec-
tura crítica e presentamos unha relación de emendas e alternativas a esta, 
no documento titulado Posición da CIG ante o Proxecto de Lei de Cambio 
Climático e Transición Enerxética.

Polo tanto, desde a validez das análises alí contidas, a seguir relacionamos 
as novas propostas, xunto coa vixencia das que levamos tempo formulando:
1. As diferentes Iniciativas Lexislativas Populares promovidas pola CIG: 

Proposta para unha Tarifa Eléctrica Galega, de Medidas para a 
Xestión Pública dos Saltos e Aproveitamentos Hidroeléctricos de 
Galiza e Proposición para a protección e mellora dos hábitats do 
bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita 
contra incendios forestais, e así mesmo das reivindicacións contidas 
no Manifesto por un Monte Galego con Futuro.

2. Creación dunha Empresa Pública Galega de Electricidade que xestione as 
centrais hidroeléctricas cuxa concesión vaia vencendo e, tamén, controle as 
participacións accionariais que ten a Xunta noutras empresas enerxéticas.

3. Por unha Estratexia de Transición Xusta en Galiza, que debería dar 
solución inmediata nas seguintes direccións:
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• Inclusión de Galiza no Plan de Acción Urxente para Países do Carbón 
e Centrais Pechadas 2019-2021 (Estratexia de Transición) en igualdade 
de condicións que Aragón, Asturies e Castela e León.

• Aprobación e subscrición inmediata dos Convenios de Transición Xusta 
para As Pontes e Cerceda (Meirama) cun calendario definido de financia-
mento e accións a realizar ante o impacto por peche e reconversións das 
centrais térmicas de carbón para o mantemento do emprego e a industria.

• Solucións para a continuidade do emprego nestas comarcas, de forma 
especial na industria auxiliar.

• Impulso das tecnoloxías de almacenamento de enerxía (hidróxeno verde, 
baterías etc.), nas proximidades das centrais térmicas, aproveitando a 
súa capacidade de evacuación eléctrica.

• A asignación de novas instalacións de produción de enerxía renovábeis 
que se implanten, así como o acceso prioritario de parte ou totalidade 
da capacidade de evacuación eléctrica das concesións que queden 
extinguidas polo peche das centrais térmicas, deberán incluír nas convo-
catorias, ademais dos requisitos técnicos e económicos, outros, tendo de 
referencia o Decreto 242/2007 da Consellaría de Innovación e Industria 
da Xunta de Galiza, como son:
∙	 criterios	ambientais	e	sociais;
∙	 proxectos	de	desenvolvemento	económico	ou	plans	industriais	aso-

ciados propostos para a súa implantación nos territorios afectados;
∙	 compromisos	adicionais	de	participación	pública	no	capital	social	

do proxecto, segundo as fórmulas estabelecidas na disposición 
proposta de referencia.

• A implantación de parques eólicos e das súas liñas de evacuación obriga 
a unha modificación da lexislación para que os/as propietarios/as do 
monte e das terras afectadas teñan capacidade de negociación coas 
promotoras dos parques eólicos.

4. Aprobación do Estatuto de Empresas Electrointensivas de acordo á 
Proposta para a Industria Electrointensiva presentada pola CIG no mes 
de outubro de 2018.

5. Propostas para o sector da automoción, que demanda a aprobación dun 
Plan de Transición ante o proceso de descarbonización, coa participación 
de todas as organizacións sindicais que teñen a consideración legal de máis 
representativas (de acordo aos artigos 6 e 7 da LOLS) e máis axentes sociais, 
co fin de abordar un plan de investimento das administracións públicas, que 
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recolla medidas de apoio ao I+D+i no sector para o impulso dos coches 
híbridos, eléctricos, autónomos, formación dos cadros de persoal cara ao 
novo sistema de fabricación, plan de rexuvenecemento dos cadros de per-
soal, de estabilidade e dignificación das condicións de traballo. Promoverase 
a optimización dos procesos produtivos, pulando polo aproveitamento das 
sinerxías entre as factorías principais e a súa industria secundaria.
Creación dunha Mesa Galega da Automoción (MGA), integrada polo 
actual clúster empresarial (CEAGA), as centrais sindicais e as tres uni-
versidades galegas.

6 Transición xa no sector dos carburantes e biocarburantes encamiñada 
á transformación das refinarías en biorrefinarías, a transición cara aos 
biocombustíbeis de segunda xeración, con materias primas sostíbeis e 
buscando as sinerxías con outras industrias coa elaboración de subpro-
dutos. E, por último, apostando polos biocombustíbeis como combustíbel 
de transición na mobilidade até que se alcancen os obxectivos marcados 
para a mobilidade eléctrica.

7 Por outra xestión dos residuos. Reformar a Lei de Residuos Sólidos 
Urbanos para adaptala ás nosas necesidades, que aposte decididamente 
polo rexeitamento á incineración e se centre en minimizar a produción 
dos residuos, na súa reutilización e reciclaxe.

8 Promoción da mobilidade de persoas e mercadorías sen emisións, 
coa aprobación dun calendario para o desenvolvemento e mellora das 
infraestruturas e as comunicacións das persoas e do transporte de mer-
cadorías que contribúa aos obxectivos xerais de redución de emisións:

• Nos ámbitos urbanos e interurbanos (incluído o rural) do transporte 
público por estrada, ferroviario de proximidade (e liña do FEVE no norte 
de Galiza) e por vía marítima, priorizando a súa complementariedade a 
todos os niveis, así como aeroportuario.

• Elaboración dun plan que faga real un sistema aeroportuario galego, a 
partir da cooperación e complementariedade dos tres aeroportos, po-
tenciando o aeroporto de Santiago de Compostela como aeroporto da 
capital de Galiza, ampliando e potenciando o seu carácter internacional.

• Reformulación do ente público Portos de Galiza para unha potenciación 
conxunta e real dos cinco portos principais (Vigo, A Coruña, Ferrol, Marín 
e Vilagarcía), para a captación de tránsitos no exterior, evitando a com-
petencia entre eles e fomentando a complementariedade. Así mesmo, 
resolución da conexión ferroviaria dos portos exteriores da Coruña e Ferrol.
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• Incluír Galiza na “rede básica“ do corredor atlántico ferroviario, co iti-
nerario A Coruña-Vigo-Ourense-León. Así mesmo, resolver a conexión 
directa A Coruña- Xixón-Bilbao.

• Incorporar a conexión ferroviaria Vigo-O Porto na rede básica do corredor 
atlántico.

• Incorporar o porto de Vigo como porto nodal formando parte da rede básica.

9 Plan de investimento público na construción, nas infraestruturas e 
nas telecomunicacións, para un desenvolvemento sostíbel, superando o 
modelo do financiamento privado con contrato de concesión, para abor-
dar as propostas referidas á mobilidade que relacionamos no apartado 
anterior até todas aquelas medidas de:

• apoio á rehabilitación de vivendas con medidas como o apoio a eficiencia 
enerxética, utilización de enerxías renovábeis, conservación de fachadas 
e acondicionamento dos cascos antigos;

• promoción do uso de materiais autóctonos na construción e rehabilitación 
de vivendas privadas e edificacións públicas;

• desenvolvemento dun plan especial para a mellora nas telecomunica-
cións e acceso ás novas tecnoloxías en todos os ámbitos, con especial 
preocupación no rural;

• tratamento e saneamento das augas residuais;
• finalización da rede viaria galega que permita a conexión de todas as 

cidades galegas coa capital de Galiza por autoestradas e autovías libre 
de peaxe. Plan para a conservación e mellora na seguridade viaria nas 
principais estradas e vías de comunicación galegas;

• construción de itinerarios preferentes para o transporte público e de 
carril bici nos núcleos de poboación de máis de 20.000 habitantes.

10 Minaría sustentábel e recuperación dos espazos naturais, a través 
da aplicación e desenvolvemento íntegro da Lei 3/2008, de ordenación 
da minaría de Galiza, para que permita:

• Actuacións baseadas en criterios de estabilidade e sostibilidade, cumprin-
do os requisitos ambientais e peche dos ciclos produtivos, imposibilitando 
proxectos claramente colonialistas e depredadores.

• Melloras na comercialización e posta en valor do granito e a lousa, 
fundamentalmente no exterior, así como na eficiencia enerxética, en 
aplicacións tecnolóxicas ou na integración do proceso produtivo.

• Potenciación, por parte das distintas administracións públicas, do uso 
da pedra galega, impedindo a competencia desleal coa utilización de 
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materiais de países que non cumpren as normas ambientais nin de pro-
tección de saúde dos traballadores e traballadoras.

• Explotación racional do seixo, promovendo o peche de todo o seu ciclo 
produtivo en Galiza.

• Recuperación de todos aqueles espazos naturais degradados como 
consecuencia das explotacións mineiras.

 III Sectores produtivos e comercio
- Agrario

• Aprobación dun marco lexislativo e dun plan de medidas de apoio ao 
sector gandeiro, agrario, hortícola, vitivinícola etc., que garanta uns 
prezos xustos dos seus produtos.

• Aprobación dun plan especial que fomente a incorporación de xente 
moza	 á	 actividade	 agraria,	 con	 facilidades	 de	 financiamento,	 que	
permita a coexplotación cando unha persoa nova se incorpore á ex-
plotación do pai ou nai, etc., e así mesmo, de medidas especiais para 
as explotacións agrarias e gandeiras de zonas de montaña.

• Apoio público e potenciación da agricultura extensiva, da gandaría e 
da agricultura ecolóxica.

• Creación dunha rede de servizos técnicos públicos relacionados coa 
actividade agraria e gandeira.

• Apoio aos circuítos curtos de comercialización e de transformación 
dos produtos por parte das/os propias/os agricultoras/es.

• A produción de alimentos non se debe desligar das necesidades am-
bientais, da saúde da cidadanía, da despoboación do rural, polo que se 
deben potenciar de forma transversal producións sostíbeis destinadas, 
principalmente, aos mercados máis próximos.

• É necesario avanzar na nosa soberanía alimentaria, fomentando os 
circuítos curtos de proximidade, garantindo o autoabastecemento de 
alimentos frescos e reducindo, o máis posíbel, as importacións.

- Pesqueiro e industria conserveira
• Implantación dun plan integral de recuperación dos caladoiros do litoral, 

rías e bancos naturais de marisqueo, que contemple, de acordo co 
sector, paradas biolóxicas subvencionadas, recuperación do litoral e 
bancos marisqueiros afectados polos recheos, depuración de todos 
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os residuos urbanos e industriais, e a creación de sementeiros de 
carácter público que permitan que as mariscadoras poidan acceder a 
este servizo que actualmente está en mans privadas.

• Pór en valor a calidade da conserva galega (bonito do norte, xouba, agulla, 
mexillón, etc). Deseño por parte do Goberno galego dun plan integral pro-
dutivo e extractivo (produción, frota, marisqueo) no que se inclúa o crédito á 
pequena e mediana empresa, contemplando unha etiquetaxe na que apareza 
claramente	identificada	a	procedencia,	ademais	de	activar	nos	mercados	
internacionais campañas divulgativas da calidade da nosa conserva.

• Potenciación dos sistemas de semicultivo dos areais, apostando por 
pequenos	proxectos	cooperativos	con	apoio	científico	técnico	público.

• Modernizar e impulsar os sistemas de transformación, comercialización 
e distribución dos produtos pesqueiros, xunto cun control exhaustivo das 
importacións	que	permitan	unha	identificación	da	orixe	dos	produtos.

• Retornar á Administración a cota da frota que vai ao despezamento para 
garantir o seu xusto reparto entre a frota que continúe coa actividade.

• Exixencia ante a UE e o Estado español do peche de acordos pesqueiros 
con terceiros países que non exclúan a frota pesqueira galega, así como 
a non aplicación en Galiza da política de cotas e TAC impostas pola UE.

• Exixencia da plena autonomía de Galiza para exercer as competencias 
en materia de pesca de baixura e marisqueo.

- Sector forestal 
• Os principios reitores en relación á política forestal deberán guiarse 

pola diversidade de hábitats e especies, a multifuncionalidade de 
usos, o fomento do arboredo autóctono, o mantemento dos servizos 
ecosistémicos, a non privatización dos montes veciñais, a creación de 
emprego e a sostibilidade económica e social, o respecto e compati-
bilidade coas demais actividades agrarias.

• Promoción do ciclo completo da transformación da madeira en Galiza 
e aposta pola segunda transformación, con apoio a aquelas empresas 
que aposten polos produtos de calidade e deseño diferenciado

• Recuperación do tecido industrial dedicado aos distintos aproveita-
mentos forestais.

• Investimento na promoción da produción de madeira de calidade e 
doutros produtos do monte.

• Apoio á investigación para unha industria forestal integral e sostíbel.
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• Fomento do aproveitamento da biomasa forestal só residual, da silvicul-
tura con madeiras de calidade e prohibición dos cultivos enerxéticos.

- Sector naval

Ría de Ferrol:
• Aprobación dun plan que manteña o naval como sector estratéxico, 

creando o Complexo Integral da Ría que abranga todas as áreas rela-
cionadas coa construción naval tanto militar como civil, investimento 
necesario no departamento de carenas para non perder mercado e 
poder acceder a outros sectores no mundo da reparación e que a 
fábrica de turbinas incremente a súa capacidade produtiva ao igual 
que o sector de bens de equipo e enerxético.

• Execución dos investimentos para a modernización do estaleiro, o de-
nominado “Estaleiro 4.0”, onde aglutinar nun espazo de terreo todos os 
elementos que teñan que ver coa construción dos barcos, o seu deseño, 
etc., dotándoo dun dique seco cuberto, de acordo ao proxecto inicial.

• Construción dun buque loxístico alternativo para paliar a subactivida-
de até o inicio das fragatas (está previsto comezar a cortar chapa no 
primeiro trimestre de 2022, pero hai serias dúbidas de que se poidan 
cumprir os prazos), para o cal xa existe autorización de gasto para 
construír un destes buques nos estaleiros do sur.

• Apurar ao máximo os prazos dos proxectos das F-110.
• Posta en marcha do centro tecnolóxico e implementar o estaleiro 4.0.

Ría de Vigo:
• Conformación dun holding entre os distintos estaleiros, empresas auxilia-

res e empresas transformadoras do metal na ría de Vigo, con participación 
pública e privada, para proxectos conxuntos como centrais de compras 
comúns, deseño, etc., e investimentos comúns en tecnoloxía, I+D+i.

	 Diversificación	da	oferta	para	aumentar	a	carga	de	traballo	con	contratos	
firmes	para	construír	e	despois	un	financiamento	para	desenvolver	os	
proxectos,	e	todo	isto	acompañado	duns	beneficios	fiscais.

• Solución estábel e duradeira para o estaleiro de Barreras a través do 
proceso de retorno ao sector público. Recuperar a actividade nas ins-
talacións de Vulcano mantendo a concesión actual do Porto de Vigo 
para a construción e reparación naval.
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- Sector do Comercio e o Turismo
• Promoción, por parte das administracións públicas galegas, da necesi-

dade de consumir produtos e servizos fabricados en Galiza, apostando 
polos produtos de calidade e deseño propio, como produto diferenciado 
e como a mellor forma de manter e crear emprego no noso país, empe-
zando por facer efectiva esta medida as propias institucións públicas.

• Campaña permanente de sensibilización e comunicación que poña en 
valor as vantaxes do pequeno comercio: trato, calidade, localización... 
Limitar	a	instalación	de	grandes	superficies	comerciais.

• Implantar medidas de formación para o pequeno comercio para facelo máis 
competitivo, especialmente aproveitándose do uso de novas tecnoloxías.

• Potenciar un turismo sostíbel e de calidade. Débese compatibilizar a 
industria turística coa protección do medio e a calidade de vida nas 
cidades (evitando procesos de xentrificación). Prohibir, limitar e con-
trolar os chamados pisos turísticos.

 IV Recuperación dos dereitos laborais e sociais 
É de vital importancia, para recuperar e mellorar en dereitos e condi-

cións de vida, conseguir a inmediata derrogación das reformas laborais, da 
negociación colectiva, das pensións e do desemprego, iniciadas en 2010 
até a actualidade, e de todas as leis e normativas que as desenvolveron.

Así mesmo, son necesarias novas respostas ante novos fenómenos 
como a dixitalización, o teletraballo, etc., que están a impactar de forma 
importante no mundo do traballo.

Cómpre a aprobación dunha nova lexislación laboral e social que resti-
túa os dereitos perdidos e favoreza novos dereitos e regulacións que nos 
fortalezan como clase traballadora ante a nova situación de crise e as novas 
formas de explotación e precariedade.

As propostas que facemos neste programa reivindicativo levan esa orien-
tación e levan sendo nos últimos anos a base das nosas reivindicacións.

- Acción sindical
• Recoñecemento do dereito da representación dos traballadores e traba-

lladoras a negociar calquera medida que pretenda impor o empresario 
relativa ás condicións de emprego e de traballo, con sancións adecuadas 
en caso de incumprimento e para alén dos dereitos de información e 
consulta do artigo 64 do ET.
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• Crédito horario específico para as delegadas e delegados de pre-
vención, especialmente cando no convenio se estabelece que as 
persoas encargadas desa función son diferentes da representación 
unitaria.

• Implantación das delegadas e delegados territoriais de prevención de 
riscos laborais, como un elemento máis da acción e poder sindical nos 
centros de traballo, con especial atención ás pequenas empresas.

• Recoñecerlles aos sindicatos máis representativos, nas empresas de 
menos de seis traballadores/as e naquelas que non teñan representación, 
similares dereitos de información e consulta que teñen as e os delegados 
de persoal.

• Recoñecemento legal da figura de axente sindical de igualdade, garan-
tindo unha formación específica para o desenvolvemento do seu labor, 
sen prexuízo da súa extensión na negociación colectiva.

• Recoñecemento da consulta obrigatoria da asemblea de traballadores e 
traballadoras, para someter ao seu criterio todas as decisións que afec-
ten ao emprego e ás condicións de traballo (asinamento do convenio 
colectivo, descolgues, modificacións, etc.).

• Recoñecemento legal de competencias negociadoras aos sindicatos máis 
representativos, con carácter previo á adopción de medidas económicas 
e sociais, por parte dos poderes públicos.

• Recoñecemento das seccións sindicais, coas atribucións da LOLS, nas 
empresas de máis de 100 traballadores e traballadoras.

• Revisión do modelo de financiamento dos sindicatos, con criterios de 
transparencia, obxectividade e representatividade, que teña en conta a 
función social que cumpren, en aspectos como a representación insti-
tucional e a negociación colectiva de eficacia xeral.

- Negociación colectiva
• O marco galego de relacións laborais exixe que os convenios sectoriais 

provinciais, autonómicos ou doutro nivel superior ao de empresa, teñan 
prevalencia non só sobre o convenio de empresa, senón tamén sobre 
os estatais. Igualmente os acordos sobre materias concretas ou acordos 
de estrutura a nivel de Galiza deben prevalecer sobre aqueles de ámbito 
estatal de semellantes características.

• A negociación para un convenio estatal de grupo de empresas ou a ne-
gociación para un convenio que afecte a unha pluralidade de empresas 
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vinculadas debe considerarse como unha negociación sectorial para 
efectos da lexitimación para negociar os sindicatos máis representativos 
da comunidade autónoma (art. 87.4 ET).

• Nas Comisións Paritarias e noutras comisións específicas, como as de 
igualdade ou as comisións anti-acoso, debe asegurarse a participación 
dos sindicatos lexitimados para negociar, aínda que non asinasen o 
convenio, ou o plan de igualdade.

• Reforzar a garantía da ultraactividade ilimitada do convenio colectivo.
• Transferencia íntegra da formación para o emprego a Galiza e rescate 

público do sistema de formación para o emprego.
• Conferir á negociación colectiva un carácter causal, só modificábel por 

acordo entrambas as partes, co obxecto de reforzar a seguridade e evitar 
que, por medio de modificacións substanciais das condicións de traballo 
impostas, o dereito á negociación colectiva torne en papel mollado. En 
definitiva, estabelecer unha presunción a favor do “pacta sunt servanda” 
na negociación colectiva.

• Eliminación, no ámbito da administración pública, da capacidade unila-
teral da institución de suspender os convenios colectivos por causa da 
situación económica.

• Mudar a obrigatoriedade de negociar os plans e medidas de fomento 
da igualdade nas empresas, pola obrigatoriedade de acordar coa RLT 
este tipo de medidas.

• Os convenios sectoriais terán a consideración de dereitos básicos, polo 
cal ningún convenio de empresa poderá estabelecer condicións inferiores 
ás determinadas polos convenios sectoriais de referencia.

- Dereitos fundamentais e relacións laborais
• Ratificación, por parte do Estado español, da Carta Social Europea na 

súa versión de 1996 e do protocolo de 1995 relativo á reclamacións de 
carácter colectivo.

• Actualización do ET e a LOLS para mellorar a tutela dos dereitos funda-
mentais no traballo, en particular a intimidade/privacidade, a liberdade 
de expresión, a igualdade e non discriminación, a integridade moral e a 
liberdade ideolóxica, a reunión e manifestación e a garantía de indemni-
dade, debendo engadirse unha descrición do contido mínimo destes.

• No que se refire á liberdade sindical, a lei debería incidir na especial 
importancia dos dereitos de liberdade de expresión, reunión e manifes-



97

VIII Congreso CIG

R
el

at
ór

io
 d

e 
A

cc
ió

n 
S

in
di

ca
l

tación como parte esencial da liberdade sindical, na liña da doutrina da 
Comisión de Expertos de OIT.

• No dereito de folga, para alén de derrogar o art. 315.3 do CP, regular a 
folga en servizos esenciais desapoderando a autoridade gobernativa e 
desde criterios de autorregulación, sometendo as discrepancias, de ser 
o caso, a un procedemento urxentísimo ante un órgano independente. 
Así mesmo, mellorar a regulación da liberdade de expresión das dúas 
partes en conflito, con sancións que non penalicen o exercicio dun dereito 
fundamental, senón que o protexan.

• Transferencia íntegra da Inspección de Traballo a Galiza e dotación dos 
medios e competencias necesarios para realizar a súas funcións e para 
eliminar as discriminacións salariais directas e indirectas nas empresas.

• Racionalizar os horarios de traballo e reducir a xornada máxima laboral 
a 35 horas semanais, como medida de repartición do traballo, favore-
cendo a seguridade e a estabilidade no emprego, así como a asunción 
de responsabilidades familiares en igualdade.

• Recoñecer o carácter fundamental do dereito á conciliación da vida 
familiar, persoal e laboral, eliminando a mención recollida no art. 33.8 
“segundo o acordo que chegue coa empresa ou nos termos previstos 
na negociación colectiva”, xunto coa restrición de poder acollerse a unha 
redución da xornada por coidado con carácter diario, podendo facelo 
semanal, mensual ou anualmente, correspondéndolles aos traballadores 
e ás traballadoras a concreción horaria deste dereito. Estabelecer o de-
reito de acompañamento a consulta médica para o persoal con persoas 
dependentes ao seu cargo con carácter retribuído. Recoller o dereito a 
acompañamento de crianzas menores de 14 anos a consulta médica. 
Eliminar a restrición da idade no caso das excedencias por coidado de 
menor, ampliando a actual de 3 a 14 anos, podendo solicitala durante 
un prazo máximo de tres anos para o coidado de fillas e fillos menores 
de 14. Estabelecer a duración do permiso por lactación acumulada en 
4 semanas, estendendo o dereito dunha hora até que a crianza cumpra 
12 meses, podendo gozar deste ao inicio, ao remate, durante a xornada 
ou dividilo en dúas medias horas. Estabelecer o dereito preferente á 
escolla de períodos vacacionais coincidentes cos períodos non lectivos 
por coidado de crianzas menores.

• Reformar o actual permiso por nacemento, adopción e acollemento, aumen-
tando a súa duración até equiparalo ao permiso de maternidade e tendo 
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carácter obrigatorio o facer uso deste. Iso suporá permisos intransferíbeis 
para as persoas proxenitoras e con igual protección social durante o exercicio 
de ambos os dereitos. Aumentar progresivamente o período de suspensión 
de maternidade até acadar como mínimo os 12 meses de duración.

• Estabelecer mecanismos sancionadores áxiles ás empresas que non 
teñan un plan de eliminación de riscos laborais ou non adopten medidas 
dirixidas a protexer a saúde das traballadoras embarazadas e/ou en perío-
do de lactación en canto reciben notificación da situación de embarazo.

• Revisar a regulación existente en materia de igualdade, garantindo a 
súa transversalidade en todos aqueles aspectos que garden relación 
coa discriminación por motivos de sexo, identidade e orientación afec-
tivo-sexual, lingua, idade, discapacidade, raza e etnia, relixión, clase 
social e condición de inmigrante, incluíndo a negociación de protocolos 
de prevención e actuación ante o acoso, os plans de oportunidades 
entre mulleres e homes e os protocolos de actuación para a atención de 
traballadoras vítimas de violencia machista, estabelecendo mecanismos 
aplicativos e sancionadores acaídos.

- Contratas, subcontratas e externalizacións.
• Prohibir as cadeas de subcontratas, de maneira que só se permita a 

contratación de primeiro nivel, con carácter causal e temporal.
• Someter as contratas da propia actividade ás mesmas condicións da 

empresa principal, no que se refire á autorización para a súa actividade 
no mercado, igualdade salarial e responsabilidades laborais e adminis-
trativas. Isto sería de aplicación ás empresas de servizos que ofrezan á 
clientela a realización de máis de dúas actividades. Prohibir as empresas 
multiservizos e centros especiais de emprego, obrigando á aplicación 
do convenio colectivo do sector de referencia.

• Extensión da responsabilidade das empresas principais en todos os casos, 
tamén no de empresas auxiliares que non son da mesma actividade e que 
non prestan servizos no centro de traballo da principal, e afectar, ademais 
de salarios, a indemnizacións e a condicións de traballo en xeral.

• Nova regulación da sucesión de empresas, que garanta a subrogación 
dos traballadores e traballadoras cando haxa continuidade na actividade.

• Eliminación da figura legal da traballadora ou do traballador autónomo 
economicamente dependente, por ocultar fraudulentamente unha verda-
deira relación laboral por conta allea.
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• Garantía legal de que os socios e socias das cooperativas non teñan 
condicións de traballo inferiores ás dos traballadores e traballadoras do 
mesmo sector de actividade.

• Reversión ao público dos servizos privatizados.

- Emprego e contratación
• Eliminación das ETT e das axencias privadas de colocación.
• Mellorar o investimento público nos servizos públicos de colocación para 

que poidan desenvolver axeitadamente o seu labor.
• Eliminación de todas as subvencións xenéricas á contratación, agás a 

aqueles colectivos de difícil inserción, e utilización do orzamento que se 
dedica a aquelas na creación de emprego a través dos servizos públicos.

• Implantar o principio de causalidade na contratación temporal. En calque-
ra caso, a porcentaxe de emprego indefinido nas empresas non poderá 
ser inferior ao 75%.

• Eliminar o contrato de apoio a emprendedores e emprendedoras.
• A duración máxima do contrato de obra debe rebaixarse a un prazo 

máximo de 18 meses, en todo caso.
• Nos contratos a tempo parcial, afondar no principio de voluntariedade. 

As horas complementarias nunca poden ser de realización obrigatoria. 
No contrato ten que constar con exactitude, nun período de referencia 
non máis longo que o semanal, a distribución da xornada. Calquera 
modificación do tempo pactado ou da súa distribución por vontade do 
empresario merecerá a consideración de modificación substancial das 
condicións de traballo. As modificacións substanciais das condicións de 
traballo nunca poden implicar reducións ou ampliacións de xornada, xa 
supoñan ou non cambios entre o contrato a tempo completo e o contrato a 
tempo parcial. Os traballadores e traballadoras a tempo parcial teñen que 
gozar de preferencia para ocupar un posto a xornada completa vacante 
na empresa.

• Prohibición de acordos, medidas ou axudas que fomenten, promovan 
ou axuden á contratación a tempo parcial por parte do Estado.

- Extinción do contrato de traballo
• Na medida en que a subsistencia material depende do traballo, non 

pode aceptarse a visión do despedimento como un instrumento máis 
de axuste empresarial.
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• Reforzamento da causalidade do despedimento, recoñecida no art. 35 
CE, o art. 30 da Carta de dereitos fundamentais da Unión Europea e o 
Convenio 158 OIT.

• Redefinición das causas económicas, técnicas, organizativas e produtivas 
que xustifican o despedimento obxectivo, que deben estar condicionadas á 
viabilidade do proxecto empresarial; o despedimento debe ser a última ratio.

• Novo procedemento para o despedimento colectivo: reforzar o papel 
dos e das representantes sindicais nas negociacións, recuperar a auto-
rización da autoridade laboral, superando a actual fase de unilateralismo 
empresarial, e devolverlle á Inspección de Traballo a súa competencia 
para emitir informe vinculante. Ampliación dos prazos do período de 
consultas a un mínimo dun mes.

• Recuperación da figura do despedimento nulo por fraude de lei, que 
desapareceu do marco xurisprudencial en 1993; non se debe permitir 
que a empresa recoñeza o carácter improcedente do cesamento na carta 
de despedimento.

• Recuperación da indemnización de 45 días e 42 mensualidades para os 
despedimentos improcedentes.

• Nos despedimentos e/ou extincións declaradas improcedentes e/ou 
inxustificadas, a opción pola readmisión ou a indemnización debe co-
rresponder ao traballador ou traballadora.

• Recuperación dos salarios de tramitación nos despedimentos improce-
dentes.

• Nos despedimentos nulos, dar a traballadores e traballadoras a opción 
de optar pola extinción laboral, tendo dereito a unha indemnización que 
duplique a acordada para despedimentos improcedentes.

- Expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE)
• Prohibición de simultanear a aplicación dun ERTE con outra medida 

consistente nun descolgue salarial, inaplicación de convenio colectivo, 
modificación substancial das condicións de traballo ou mobilidade xeo-
gráfica e/ou funcional.

• Habilitación dun procedemento especial e extraordinario para o paga-
mento inmediato do paro, coa confección das nóminas para efectuar os 
pagamentos semana a semana até a posta ao día dos expedientes, que 
permita retomar os pagamentos a mes vencido. Manter a forma ordinaria 
de pagamento das prestación é causar un atraso de graves consecuencias.
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• Garantir o cobro durante todo o ERTE do 70% da base reguladora 
de cada persoa traballadora, sexa cal sexa a duración e aínda que teña 
superado os 180 días de prestación. Para tal fin, deberá de aprobarse a 
derrogación da reforma feita polo Goberno do PP a través do Real Decre-
to-Lei 20/2012, que recortou as prestacións por desemprego ao reducir 
a porcentaxe do tipo aplicábel á base reguladora a partir do día 181 da 
prestación, pasando do 70% a un 50%. Así mesmo, no pagamento das 
prestacións por desemprego, como antes da aprobación do Decreto-Lei 
20/2012, á persoa traballadora non se lle descontará o 4,7% da base de 
cotización que lle corresponderá no líquido a cobrar (IRPF e a cota por 
continxencias comúns do traballador ou traballadora).

• Terán a mesma consideración á hora de acollerse ás medidas referidas 
a esta protección do SEPE todas as persoas traballadoras, incluíndo 
aquelas que foron despedidas por causa desta situación da pandemia, 
ou que desde o 1 de xaneiro estivesen xa no desemprego percibindo 
prestación por desemprego. Todo o tempo de desemprego desde a 
data que tivo lugar o despedimento ou a aplicación do ERTE por causa 
da covid-19 entenderase como non consumido. Así mesmo, toda per-
soa traballadora, independentemente do tempo cotizado, terá dereito á 
prestación por desemprego.

• As empresas para poder acollerse ao ERTE deberán cumprir as 
seguintes condicións e garantías: completar até o 100% dos salarios; 
reincorporar progresivamente todo o persoal temporal da empresa prin-
cipal ou externas (ETT, empresas multiservizos, etc.) que foi despedido 
e, como data límite, farano no último mes de vixencia do ERTE.

- Flexibilidade interna
• As modificacións substanciais de condicións de traballo, a mobilidade, 

as suspensións de contrato e reducións de xornada e a distribución 
irregular do tempo de traballo que implique dispoñibilidade total do 
traballador/a, non poden empregarse como instrumentos ordinarios 
de axuste da competitividade ou da produtividade, senón que deben 
limitarse á superación de crises empresariais; reforzo da causalidade.

• Recuperar o papel da autoridade laboral nos procesos de reestruturación 
(modificacións substanciais, mobilidade xeográfica, sucesión de empresa...).

• Eliminación das modificacións substanciais en materia de remuneración 
e contía salarial.
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• Eliminación das modificacións substanciais en materia de redución de 
xornada, que produce os efectos materiais dun despedimento parcial 
sen indemnizar.

• Eliminar a regulación legal da distribución irregular de xornada, que 
deberá ser a que se pacte en convenio colectivo ou acordo de empresa 
(con porcentaxe máxima e mínima).

• Garantía legal do dereito a reposición da prestación en caso de sus-
pensión de contrato como consecuencia dun expediente de regulación 
temporal de emprego.

• Debe derrogarse a posibilidade de descolgue dos convenios de empresa. 
O descolgue de convenios sectoriais só poderá producirse por acordo 
entre a empresa e os representantes legais dos traballadores e traballado-
ras, cando así o requira a situación económica da empresa. De non existir 
acordo, a discrepancia será resolta pola comisión paritaria do convenio. 
A determinación das novas condicións deberá fixarse tamén por acordo.

- Protección e dereitos sociais
• Incremento do Salario Mínimo Interprofesional até acadar o 60% do 

salario medio. Este será a única referencia como indicador público para 
efectos de fixar a contía de calquera tipo de prestación social.

• Derrogación das últimas reformas do sistema público de pensións de 
2011 e 2013, recoñecendo o dereito á xubilación ordinaria aos 65 anos. 
O cálculo da base reguladora debe vir determinado polas bases de 
cotización dun período de dez anos da súa vida laboral. O importe da 
pensión mínima debe ser equivalente ao do SMI. Deben eliminarse as 
penalizacións e discriminacións no acceso á pensión das persoas em-
pregadas a tempo parcial.

• Eliminación da xestión privada dos plans complementarios de previsión 
social.

• Recuperación das prestacións e subsidios por desemprego, nos termos 
anteriores á reforma de 2012.

• Renda de inserción laboral e social, na contía do SMI, para as persoas 
maiores de 18 anos que non cobren ningún tipo de prestación económi-
ca, acompañada do seguimento dun itinerario persoal de orientación e 
formación profesional até a consecución dun posto de traballo no tempo 
máis breve posíbel. No caso de que cobrasen unha prestación pública 
inferior ao SMI, terían dereito a que se lle complementase a diferenza.
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• Eliminación da intervención das mutuas no control da saúde e na xestión 
de prestacións da Seguridade Social.

• Os poderes públicos garantirán unha vivenda digna para todas as per-
soas, obrigando as entidades financeiras e grandes empresas propie-
tarias de vivendas baleiras á súa incorporación a un parque público de 
vivendas sociais.

- Teletraballo
Desde a CIG opoñémonos, con carácter xeral, ao teletraballo, xa que 

supón un enorme desafío para a defensa dos dereitos das persoas tra-
balladoras, ademais dun enorme problema para o desenvolvemento do 
traballo sindical.

O teletraballo preséntase como unha nova modalidade do traballo, na 
que o capital pon en práctica un novo modo de organizar a produción. 
Caracterízase pola deslocalización do posto e do centro de traballo e polo 
necesario uso das novas tecnoloxías da información e da comunicación. 
Porén, pode converterse na vía máis rápida para facilitar a deslocalizalización 
da actividade, así como o evidencian os efectos perversos da dixitalización 
para o mundo do traballo.

A recente aprobación do Real Decreto-lei 28/2020, do 22 de setembro, 
para regular o traballo a distancia é unha norma de mínimos que non dig-
nifica a prestación do traballo nesta modalidade, derivándoo á negociación 
colectiva, con todo o que isto significa cando aínda segue vixente a reforma 
laboral e da negociación colectiva dos anos 2010 e 2012.

Ademais, este Real Decreto non resolve a actual situación laboral derivada 
da pandemia da covid-19 na que se impuxo o teletraballo sen dereitos e que 
se mantén en vigor con carácter xeral.

Desde a CIG consideramos que grazas ao teletraballo as empresas teñen 
unha posibilidade de recortar custos, mostrándoo como unha vantaxe pola 
“flexibilidade de horarios” que mellora, segundo o capital, a calidade de vida 
da persoa traballadora e a posibilidade de conciliación coa vida familiar. 
Ofrécesenos como unha posibilidade de aforro nos recursos económicos 
que destinamos ao coidado dos fillos/as, ao desprazamento ao lugar de 
traballo, á adquisición de roupa, etc.

Todas estas argumentacións que trasladan as empresas como vantaxes 
e que se disfrazan baixo un falso equilibrio de intereses entre a empresa 
e as persoas traballadoras, lévannos en moitos casos a antigas formas de 
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explotación laboral do capitalismo, onde se traballa un número infinito de 
horas, se fomenta a competitividade e o individualismo entre persoas tra-
balladoras e se afasta a organización da clase traballadora para a loita pola 
consecución de mellores condicións de traballo e de vida.

A consecución da xornada laboral de oito horas foi un dos maiores 
logros da clase traballadora, mais na nova realidade laboral do século XXI 
o ordenador convértese nunha nova ferramenta de explotación coa que se 
traballa sen parar un número infinito de horas sen capacidade de separar 
a vida persoal da profesional.

O teletraballo, lonxe de ofrecer vantaxes, supón unha descapitalización da 
empresa, quedando en moitos casos o seu pasivo reducido a cero. Non existe 
ningún investimento por parte da empresa ao reducir todos os gastos, facilitan-
do deste xeito as deslocalizacións das empresas sen ningún custo para elas.

Tamén dende unha perspectiva de xénero ofrécese o teletraballo como 
unha forma de conciliación da vida laboral e familiar. Lonxe disto, esta mo-
dalidade agocha a dobre xornada de traballo para as mulleres traballadoras 
e unha xustificación por parte do neoliberalismo para recortar en servizos 
públicos como escolas infantís, ao seren estes innecesarios. Tamén na nova 
Lei de Dependencia se fala de impulsar o teletraballo entre as persoas con 
capacidades distintas, evitándose o gasto na mobilidade destas persoas 
traballadoras e castigándoas a vivir pechadas no seu domicilio.

Antes da implantación do teletraballo ten que levarse a cabo unha aná-
lise profunda da súa necesidade no seo da RLT de cada centro de traballo. 
Previamente á introdución no convenio colectivo ten que pasar a debate, 
fixándose liñas vermellas e límites que non se poden sobrepasar.

Remitímonos ás Propostas da CIG sobre Teletraballo feitas para a nego-
ciación colectiva e para o proceso de tramitación deste Real Decreto, pero 
consideramos que o teletraballo necesita limitarse en tres aspectos para 
non ser unha definitiva ferramenta de precarización e explotación laboral: 
1. Non se pode obrigar a persoa traballadora a poñer o seu domicilio a dis-

posición da empresa. Polo tanto, a empresa ten que facilitar os equipos 
e ferramentas de traballo, así como o mantemento destes. Teñen que 
asumir todos os custos de converter un cuarto en oficina, con todo o 
que iso implica de mobiliario. A empresa ten que realizar as avaliacións 
de riscos, sobre todo psicosociais, e en todo o que teña que ver coa 
saúde laboral. Así mesmo, ten que compensar os gastos de luz, auga, 
electricidade, gas e limpeza dese tempo de traballo.
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2. Limitando as dificultades para a organización do traballo. Creando unha ne-
cesaria separación entre o espazo público e o privado. Prohibindo o control 
da empresa da actividade da propia persoa traballadora nos medios dixitais. 
Para non perder a intimidade, a capacidade de socialización e que se fomente 
o sedentarismo é necesario que a persoa traballadora teña o posto de traballo 
dentro da empresa dispoñíbel e sabendo as datas con antelación nas que ten 
que presentarse; en ningún caso se pode teletraballar o 100% da xornada. Así 
mesmo, ten que quedar perfectamente definida a necesaria voluntariedade por 
parte da persoa traballadora. E limitarse ademais a retribución por obxectivos, 
xa que ao non ter unha xornada marcada nin control directo da empresa pode 
materializarse en xornadas laborais intensas sen facer diferenciación de días 
de semana e fin de semana. É imprescindíbel incluír cláusulas que garantan 
a desconexión dixital na lexislación e nos convenios colectivos aos que 
afecte esta nova forma de precariedade laboral.

3. Acordando que a persoa traballadora reciba puntualmente a información 
sindical, directamente desde a RLT e as seccións sindicais, a través de cal-
quera ferramenta de comunicación individual e instantánea posta a dispo-
sición pola empresa para o persoal. En ningún caso pode ser válido o uso 
de sistemas de páxinas en intranet. En ningún caso unha persoa pode ser 
contratada directamente para teletraballar, tendo que levar un tempo mínimo 
de antigüidade na empresa. As persoas traballadoras precisan coñecer os 
seus compañeiros e compañeiras de traballo, asistir a asembleas dentro do 
centro de traballo, etc. O teletraballo non pode ser empregado como unha 
ferramenta para dispersar as persoas traballadoras do centro de traballo, 
fomentando o individualismo e a individualización das condicións laborais.

 V Conciliación con dereitos ante 
  as necesidades de coidados xeradas pola pandemia

O Goberno galego e o do Estado español desde a o inicio da pandemia non 
adoptaron disposicións que garantisen a protección das persoas que se fan 
cargo dos coidados. Tampouco se formularon medidas para casos especiais 
como os formados por familias monoparentais, feminizadas na súa meirande 
parte, as cales quedaron desprotexidas e sen alternativas para o coidado.

Polo tanto, é preciso tamén ter en conta o impacto de xénero das medidas 
dirixidas á conciliación, dado que en moitos dos fogares que se acolleron 
a estas medidas as persoas que ficaron ao coidado das dependentes son 
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mulleres, e dado que moitas das fórmulas que nós imos presentar van ter 
como protagonistas as propias mulleres, por seren maioría novamente nos 
sectores laborais que poden dar resposta a esta crise.

Coa intención de dar resposta a esta problemática é necesario artellar 
solucións que teñan en conta as peculiaridades do noso país, tanto no que 
respecta á localización dos núcleos de poboación, á dispersión xeográfica 
ou ao tecido produtivo galego.

Por todo o exposto, propoñemos a adopción das seguintes medidas 
dirixidas a garantir a protección da clase traballadora galega que precisa 
facer uso dos seus dereitos de conciliación:
1. Estabelecemento dunha xornada reducida sen redución de salario de 

30 horas semanais, que permita exercer as obrigas e dereitos de coidado.
2. Estabelecemento de xornadas intensivas a combinar entre cónxuxes 

ou parellas de feito.
3. Licenza remunerada para quen non poida asistir ao traballo por 

razóns urxentes derivadas do coidado de crianzas e persoas depen-
dentes. Esta licenza darase no caso de que as persoas persoas suxeitos 
causantes precisen de atención directa e continuada e non poidan acudir 
a centros educativos ou de coidado (confinamentos, enfermidades...). 
Deberá achegarse unha solicitude na que se expoña a imposibilidade de 
acollerse ao teletraballo ou realizar unha adaptación da xornada laboral.

4. Estabelecemento dunha prestación da seguridade social para que 
o detrimento económico derivado do coidado de persoas, en concreto 
nos casos de goce dunha redución de xornada sempre que esta sexa 
inferior ao 100%. A empresa seguirá facéndose cargo das cotizacións e a 
Seguridade Social pagará unha contía do 75% do salario do mes anterior 
á solicitude da prestación calculada en proporción ao tempo reducido.

5. Posibilidade de solicitar o desemprego para aquelas persoas traba-
lladoras que solicitaron unha redución de xornada do 100% ou unha 
excedencia por coidado. Este tempo de desemprego entenderase como 
non consumido de igual forma que o persoal afectado polos ERTE.

6. Creación de servizos colectivos de coidado de carácter público ou adap-
tación de edificios e locais existentes destinados ao coidado e á atención 
das crianzas e da mocidade até os 18 anos. Estas instalacións combina-
rán actividades lúdicas con espazos onde poidan ler, imprimir documentos, 
realizar tarefas educativas de repaso, co obxectivo de paliar a fenda dixital e 
garantir o acceso de todas as crianzas ás novas tecnoloxías e internet.
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A Xunta de Galiza, mediante o organismo público de ámbito galego que 
lle corresponda, correrá a cargo e coordinará cos concellos (ou, de ser o 
caso, coas deputacións provinciais) a prestación directa destes servizos, 
coa contratación do persoal necesario e habilitando as partidas económicas 
necesarias para garantir unha prestación directa dos mesmos.

No ámbito rural
Reacondicionamento de institucións, ou creación de novas instalacións 

e servizos: 
- Adaptaranse os espazos das escolas unitarias, escolas agrarias, centros 

cívicos municipais, casas da cultura, casas da mocidade, locais de ensaio, 
ou outras infraestruturas como servizos de atención ás crianzas, que 
serán reconvertidas como espazos lúdicos/educativos, garantindo que 
poidan realizar actividades ao aire libre, actividades de lectura, xogos, 
acceso a puntos wifi, con servizo de impresión de documentos, etc.

- Garantir a creación e posta en marcha da rede pública de Casas niño 
no rural naqueles concellos de menos de 5.000 habitantes onde non 
exista esta infraestrutura.

- Modificación dos requisitos do Bono Coidado que permite a contratación dun-
ha persoa coidadora. O persoal será contratado polos concellos, garantindo 
este servizo para todas as unidades familiares que carezan doutro recurso de 
coidado. Poderase facer uso deste recurso non só para cubrir necesidades 
puntuais, senón que poderán superar o máximo actual de 80 horas por familia 
e abarcar o horario que non poidan combinar entre os cónxuxes. No caso 
das familias monoparentais, a persoa coidadora contratada mediante o bono 
realizará a súa actividade cubrindo a xornada laboral da persoa proxenitora 
que solicita o servizo. Para esta situación tampouco haberá límite de idade.

No ámbito urbano
Reacondicionamento de institucións, ou creación de novas instalacións 

e servizos:
- Adaptaranse as escolas infantís municipais, centros de día, centros cívi-

cos municipais, casas da cultura, casas da mocidade, como servizos de 
atención ás crianzas ou outras infraestruturas como servizos de atención 
ás crianzas, que serán reconvertidas como espazos lúdicos/educativos, ga-
rantindo que poidan realizar actividades ao aire libre, actividades de lectura, 
xogos, acceso a puntos wifi, con servizo de impresión de documentos, etc.
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- Modificación dos requisitos do Bono Coidado que permite a contratación 
dunha persoa coidadora. O persoal será contratado polos concellos, 
garantindo este servizo para todas as unidades familiares que carezan 
doutro recurso de coidado. Poderase facer uso deste recurso non só 
para cubrir necesidades puntuais, senón que poderán superar o máximo 
actual de 80 horas por familia e cubrir o horario que non poidan combinar 
entre os cónxuxes. No caso das familias monoparentais, a persoa coida-
dora contratada mediante o bono realizará a súa actividade cubrindo a 
xornada laboral da persoa proxenitora que solicita o servizo. Tampouco 
haberá límite de idade.

- Todas as medidas adoptadas se levarán a cabo garantindo en todo 
momento a protección da saúde tanto das persoas traballadoras, como 
das usuarias dos servizos, debendo cinxirse ás recomendacións das 
autoridades sanitarias.

 VI Necesidade dun sistema público 
  galego de servizos de atención ás persoas 

A crise sanitaria derivada da pandemia da covid-19 puxo máis de ma-
nifesto que nunca a necesidade de poñer os coidados na prioridade das 
políticas públicas, e, por tanto, a urxencia de investimento público en servizos 
de atención ás persoas.

Os servizos públicos son a única garantía para unha atención digna ás 
persoas de idade e ás persoas dependentes ou con diversidade funcional, 
debendo asumir directamente a Administración Pública galega as súas 
competencias na atención ás persoas vulnerábeis, xa sexa por idade, pola 
súa discapacidade ou dependencia.

Os recursos e servizos sociais de atención ás persoas teñen que deixar 
de ser unha actividade residual, socialmente pouco valorada e con condi-
cións de traballo precarias, para pasar a ser considerada un servizo esencial 
para a cidadanía a prestar pola administración en condicións de calidade 
asistencial para as persoas e con condicións de traballo dignas e estábeis 
para o persoal encargado dos coidados.

Creación dun Sistema Público Galego de Servizos de Atención ás 
Persoas, integrado por unha única rede pública que preste os seguintes 
servizos:
• Centros asistenciais e residenciais da terceira idade
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• Centros de día
• Centros de atención á diversidade
• Servizo de Axuda no Fogar
• Outros recursos: Casas Niño, Casas do/a Maior, Xantar na Casa, Trans-

porte Adaptado...
Estes servizos estarán dotados suficientemente tanto de infraestruturas 

e material como de recursos humanos, dignificando as condicións laborais 
e salariais de todo o persoal coa aplicación dun mesmo convenio colectivo.

Incorporación a esta rede pública todos os actuais Servizos de Axuda no 
Fogar (SAF) e negociación do convenio colectivo galego que recolla unhas 
condicións laborais e salariais dignas.

Acadar a transferencia a Galiza de todas as competencias e recursos 
públicos para desenvolver, aplicar e ampliar a Lei de Dependencia.
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 2 A CIG como ferramenta 
útil para as traballadoras galegas. 
Sermos referentes do feminismo de clase

Desde o VII Congreso, a CIG impulsou unha convocatoria innovadora, 
sobre a cal non había precedentes, rexistrando folga laboral só de mulleres, 
e por tanto chamándoas a elas a mobilizarse, mentres os homes asalariados 
eran chamados a acudir aos centros de traballo. 

Así, os homes da central, fosen liberados, delegados ou afiliados, 
debían implicarse no traballo previo ao 8 de Marzo, na divulgación e 
axitación para conseguir un amplo seguimento da folga, ficando o pro-
tagonismo en exclusiva no desenvolvemento da convocatoria do propio 
día nas mulleres, visibilizando deste xeito tanto o traballo reprodutivo 
como produtivo que realizan as mulleres nun día normal, para que este 
fose recoñecido.

Con esta intención, a CIG participou no Paro Internacional de mulleres 
convocado o 8 de marzo do 2018 e promoveu dúas convocatorias de folgas 
xerais de mulleres de 24 horas o 8 de marzo de 2019 e 2021, que foron 
acompañadas de numerosas mobilizacións en diferentes vilas e cidades 
do país, situando Galiza no mapa mundial das reivindicacións, axudando 
a recuperar o xermolo proletario dunha data referencial para o feminismo 
de clase, e que nas últimas décadas corría o perigo de quedar reducido a 
unha conmemoración institucional.

Isto non significa que o 8 de Marzo fique necesariamente vinculado 
sempre a unha folga de mulleres, e que por tanto, e sen querelo, conver-
tamos unha ferramenta revolucionaria, que sempre foi útil para combater 
os ataques do sistema, nunha fórmula simbólica ou nunha convocatoria 
rutineira. Deberemos reflexionar, pois, sobre cal debe ser o noso modelo 
axitativo de aquí en diante, en función de cal sexa tamén a resposta dos 
gobernos ás nosas demandas.

Debemos poñer en valor que as denuncias das discriminacións sufridas 
polas mulleres asalariadas, desempregadas, estudantes e pensionistas foron 
incluídas nas reivindicacións do feminismo, promovendo nun marco común 
mobilizacións unitarias con carácter nacional, previas á conmemoración do 
8 de Marzo, e de mobilizacións comarcais e locais cunha dinámica propia, 
diferenciada do estado, e centrada na problemática do país. Isto foi posíbel 
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grazas á participación activa dun amplo número de mulleres da CIG, que, 
co seu traballo, axudaron a fortalecer este espazo.

Do mesmo xeito, fomos quen de ampliar o contido da violencia machista, 
incluíndo a violencia institucional, exercida polo sistema, que deu orixe á 
conmemoración do 25 de Novembro, de demandar solucións concretas 
para eliminala e de sinalar a quen ten a responsabilidade de facelo. Esta 
aposta por impulsar campañas sostidas no tempo, vinculadas a problemá-
ticas sociolaborais, serviu para axitar conciencias, e para situar na acción 
sindical unha data que a priori non entraba dentro da nosa axenda habitual.

Mesmo durante a situación da pandemia, fomos quen de artellar fórmulas 
de participación e atención ás traballadoras galegas e de dar resposta á súa 
problemática, e, ao tempo, de participar activamente nas accións impulsadas 
polo movemento feminista galego do que a CIG forma parte, axudando a 
romper unha dinámica inmobilista, consecuencia das restricións decretadas 
polos gobernos, que non agardaban tal resposta.

Neste camiño debemos continuar, analizando con perspectiva de clase 
a situación que atravesan as mulleres galegas, canalizando denuncias e 
artellando propostas para mellorar a súa situación. Isto pasa por involucrar 
os homes na loita pola igualdade de oportunidades (e que estes asuman un 
papel activo neste eido), e por incorporar mulleres en todas as frontes do 
activismo, sexa sindical, sexa militante, no campo do feminismo. Porque o 
noso modelo de acción sindical ten que servir de ferramenta de combate á 
precariedade e aos ataques do neoliberalismo e do patriarcado: 

Garantindo unha formación obrigatoria en materia de igualdade de 
oportunidades, con perspectiva de xénero, dirixida a cadros sindicais que 
asegure que as plataformas que presente a CIG na negociación colectiva, os 
plans de igualdade nos que a CIG participe e os protocolos de prevención 
e actuación ante o acoso (sexual, laboral, por razón de sexo, orientación 
sexual, identidade ou expresión de xénero), prevención de riscos laborais, 
conteñan esta visión. 

Exixindo a valoración de postos de traballo nos convenios colectivos, co 
obxectivo de comprobar que a definición dos grupos profesionais se axusta 
a criterios e sistemas que garanten a ausencia de discriminación directa e 
indirecta entre mulleres e homes e a correcta aplicación do principio de 
igualdade de retribución por traballos de igual valor. 

Revisando o rexistro salarial ao que a RLP debe ter acceso, de xeito 
que comprobemos que os valores medios dos salarios, dos complementos 
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salariais e as percepcións extrasalariais do cadro de persoal, están desa-
gregados por sexo e distribuídos por grupos profesionais, categorías ou 
postos de traballo iguais ou de igual valor.

Incluíndo nos convenios unha cláusula que regule o proceso de nego-
ciación, aprobación e implantación dun plan de igualdade na empresa ou 
empresas do sector, na que as partes asinantes do convenio se comprome-
tan a aprobar no prazo dun ano desde a entrada en vigor do convenio un 
informe da situación de mulleres e homes dentro da empresa, enumerando 
todas as desigualdades detectadas.

Velando porque na realización dos diagnósticos dos plans de igualda-
de se recollan un estudo pormenorizado sobre a situación retributiva na 
empresa, a avaliación dos postos de traballo, as posíbeis deficiencias ou 
desigualdades que puideran apreciarse no deseño ou uso das medidas 
de conciliación e corresponsabilidade na empresa, ou as dificultades que 
as persoas traballadoras puidesen atopar na súa promoción profesional 
ou económica. Estabelecendo un plan de actuación para a corrección das 
desigualdades, con determinación de obxectivos, actuacións concretas, 
cronograma e indicando a persoa ou persoas responsábeis da súa implan-
tación e seguimento. 

Prestando atención á incorporación de mulleres desde a base, non 
deixando este traballo para os períodos precongresuais, de xeito que 
avancemos nunha participación das mulleres na dinámica sindical que sexa 
acorde coa representatividade afiliativa.

Continuando coa convocatoria de encontros nacionais e comarcais de 
mulleres da CIG, concibíndoos como ferramenta de análise da situación, 
debate e contraste das liñas de actuación sindical adoptadas polas estruturas 
de dirección, garantindo a participación e o asemblearismo, fortalecendo o 
noso modelo sindical.

Incrementando a participación de mulleres da CIG nos colectivos femi-
nistas que operan no país, realizando unha análise da situación centrada na 
problemática galega, e nutríndoos con propostas e activismo revolucionario.

Consolidando, en definitiva, na sociedade a concepción de que a CIG 
é unha organización sindical de clase, que combina a acción sindical, a 
axitación nas empresas, as mobilizacións na rúa, e ao tempo se formula 
como vertebradora das propostas en materia de acción feminista que se 
realizan no país.
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 3 Marco Galego de Relacións Laborais
A histórica reivindicación do sindicalismo nacionalista e de clase dun Marco 

Galego de Relacións Laborais está hoxe plenamente vixente. É máis que unha 
reclamación estritamente democrática ou a concreción no ámbito laboral da 
aposta estratéxica por unha Galiza soberana. Responde de maneira indiscutíbel 
aos intereses obxectivos da clase traballadora galega no contexto da loita de 
clases. Xa que logo, avanzar cara a súa articulación suporá disputar o proceso 
de centralización e concentración do capital monopolista que ten na “unidade 
de mercado” de carácter estatal, dentro do contexto da globalización imperia-
lista que se desenvolve con instrumentos económico-políticos como a Unión 
Europea, o seu principal espazo de reprodución.

En febreiro de 2020 a CIG promoveu e tivemos a iniciativa para o asi-
namento dun manifesto conxunto canda as centrais sindicais vascas ELA, 
LAB e catalá I-CSC, no que, entre outros aspectos, reclamabamos o noso 
dereito a decidir no noso ámbito o modelo de relacións laborais, pensións 
e o sistema de protección social. “Débese recoñecer o dereito a negociar 
as condicións de traballo nos nosos respectivos países, derrogando as 
reformas da negociación colectiva que deron ás á estatalización das rela-
cións laborais e, con iso, a dar máis amplitude á precariedade e aos baixos 
salarios”, recóllese no texto subscrito en Bilbao. Neste sentido, cómpre 
subliñar que avanzar na construción do marco galego exixe, si ou si, a de-
rrogación das diferentes reformas que, como a promovida polo PSOE no 
2010, profundaron na centralización da negociación colectiva promovendo 
a proliferación de convenios estatais que, na práctica, alargan e cronifican a 
precariedade laboral e os baixos salarios, e xeneralizan o empobrecemento 
da clase traballadora. Derrogación que, de maneira evidente, non está na 
axenda política do actual Goberno español.

A construción deste marco galego só pode desenvolverse a través da 
prevalencia dos convenios de nivel superior ao de empresa (sectoriais 
provinciais, autonómicos, etc.) e sobre os estatais, o que é extensíbel aos 
acordos que se subscriban sobre materias concretas. 

En consecuencia, a nosa acción sindical ten que seguir a insistir en abrir 
marcos propios de negociación colectiva a nivel galego, confrontando con 
calquera intento de xerarquizar o ámbito estatal ou de condicionar ou su-
bordinar a negociación no noso país. Neste sentido, cómpre incorporar na 
planificación da actuación das diferentes estruturas federativas e sectoriais 
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un traballo específico que defina aqueles ámbitos onde existan posibilidades 
para desenvolver eses marcos propios de carácter nacional.

Fortalecer a participación protagonista da clase traballadora galega no 
proceso de negociación colectiva, levando á práctica concreta o noso mode-
lo sindical asembleario, de conflito e de contrapoder, será o mellor xeito de 
robustecer a capacidade de incidencia da CIG, como primeira forza sindical 
en Galiza. Desta maneira, fronte aos intentos de centralizar a toma de deci-
sións por parte do sindicalismo estatal de concertación e o seu modelo de 
cúpulas, o principal motor do Marco Galego de Relacións Laborais ten que 
ser, precisamente, a acción organizada da propia clase traballadora galega 
como suxeito. Iso exixe levar a termo, coa maior coherencia e autoexixencia 
colectiva, a metodoloxía que materialice a efectiva participación dos e das 
traballadoras na toma de decisións.

Porén, a CIG mantén viva a reivindicación de facer realidade un Marco 
Galego de Relacións Laborais, con plenas competencias en materia lexis-
lativa, normativa e de regulación da participación do mundo de traballo en 
Galiza, como unha necesidade para poder garantir unhas condicións laborais 
e salariais dignas para toda a clase traballadora galega.

Debemos avanzar nese obxectivo sindical de carácter estratéxico desde 
a nosa acción sindical aproximando, cando non equiparando, na mellora 
das condicións laborais dos distintos convenios, unificando convenios de 
sector de provincias galegas ou agrupando convenios sectoriais con pouca 
implantación no noso país. 

A CIG reclamará os seguintes principios reitores no Marco Galego en 
materia laboral e social:
1º Que os poderes públicos galegos, promovan conxuntamente coas orga-

nizacións sindicais e a patronal, a articulación dun modelo avanzado de 
relacións laborais, inspirado nos principios de solidariedade, cohesión 
social e progreso material e económico tendente a consecución dun 
Estado Social Galego.

2º Os poderes públicos de Galiza adoptarán as medidas necesarias para 
garantir os dereitos dos traballadores e traballadoras, promovendo a súa 
participación nas empresas, as políticas de pleno emprego, de fomento 
da estabilidade laboral, dunhas condicións laborais e salarios dignos, de 
formación profesional, de prevención de riscos laborais, de seguridade 
e hixiene no traballo, de non discriminación e de garantía do descanso 
necesario e as vacacións retribuídas.
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3º Os poderes públicos da Galiza potenciarán ao máximo o Marco Galego de 
Relacións Laborais que responda á realidade produtiva e social específica 
de Galiza, no cal estarán representadas as organizacións empresariais e 
sindicais máis representativas e as administracións públicas. Neste marco 
os poderes públicos potenciarán a participación e organización da clase 
traballadora, a negociación colectiva e a resolución de conflitos laborais.

4º Os poderes públicos de Galiza promoverán políticas públicas que fomen-
ten a cohesión social e garantan un sistema público de servizos sociais 
adecuado á cidadanía de Galiza.

5º Os poderes públicos de Galiza velarán pola plena integración social, 
económica e laboral das persoas e colectivos máis necesitados de pro-
tección, nomeadamente daqueles que estean en situación de pobreza 
e risco de exclusión social.

6º Os poderes públicos garantirán a calidade e a gratuidade da asistencia 
sanitaria pública, educación e dos servizos sociais que a lei determina 
como básicos.

 4 Negociación colectiva
A actual crise derivada pola pandemia da covid-19 acrecentou a perda 

de dereitos e a parálise na negociación colectiva en Galiza. Partiamos dun 
cadro negativo en todos os ámbitos sen acadar os niveis salariais anteriores 
a 2008, cunha elevada cantidade de convenios de sector paralizados pola 
desaparición das patronais ou pola súa escasa implantación sindical, cun 
aumento dos convenios de empresa en detrimento da negociación colectiva 
sectorial provincial ou cunha xornada laboral que segue sendo das máis 
altas do Estado.

Por mor do aumento da precariedade e das sucesivas reformas da negocia-
ción colectiva aprobadas polos diferentes gobernos españois, as desigualdades 
por sexo, idade ou sector de actividade non pararon de medrar. Estas reformas 
supuxeron un retroceso na negociación colectiva actual cunha consolidación 
do marco estatal, que invaden competencias e condicións laborais e salariais 
dos convenios sectoriais provinciais e galegos, precarizándoos. Todas elas 
cun claro obxectivo, o desmantelamento do dereito do traballo a prol da parte 
máis forte, o capital.
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  A negociación sectorial galega e provincial, 
  o noso marco de negociación

A CIG medrou e organizouse para a mobilización nos ámbitos de sector; 
estes convenios permítennos desenvolver o noso modelo sindical partici-
pativo e asembleario, amplificando a identidade e sentimento de clase de 
todas as persoas afectadas polo convenio.

Na actualidade o “diálogo social” suplantou e quitou o protagonismo á 
clase traballadora, instaurouse unha negociación de cúpulas para impedir 
a acción sindical, retirando o poder de decisión das persoas traballadoras 
sobre as súas condicións de traballo e debilitando o inevitábel conflito de 
clases que se produce na negociación do convenio. Coas reformas laborais 
de 2010 e 2012 amplificouse a supremacía do marco estatal e de empresa 
sobre o galego e provincial. O marco estatal é un marco dominado polo 
sindicalismo español que impide a participación da clase traballadora, so-
meténdoa aos acordos aos que se chegan no “diálogo social”. 

Calquera posibilidade de participación da CIG na negociación colectiva 
estatal ten que pasar por ter un corpo afiliativo e con capacidade propia de 
mobilización e acción sindical no noso país para que sentemos nas mesas 
estatais. Debemos sentar cun único obxectivo: abrir marcos propios de ne-
gociación colectiva en Galiza, que escapen da dinámica estatal. En ningún 
caso podemos negociar convenios onde exista a xerarquía normativa e a 
exixencia de autorización para abrir marcos de negociación en Galiza. O 
asinamento de calquera convenio ou acordo estatal necesariamente deberá 
ser informado e avaliado previamente polo Secretariado Confederal. Esta 
avaliación será tanto no ámbito da empresa privada como da función pública.

Xunto cos convenios de ámbito estatal, a CEOE e Cepyme, con CCOO e 
UGT, aceleraron a consolidación dos convenios de empresa afondando na 
precariedade; canto máis precario sexa o mercado laboral no Estado espa-
ñol máis se acelerará a multiplicación destes convenios. Debemos asegurar 
os nosos marcos de negociación. A ameaza dos convenios estatais e de 
empresa só podemos dificultala na medida en que as persoas traballado-
ras afectadas por cada convenio lle dean valor a este e o entendan como 
propio. Isto só é posíbel se a clase traballadora participa nos convenios e 
os considera o seu patrimonio. A clase traballadora galega debe ser actora 
e protagonista na negociación; do contrario sentirán que se lle expropia a 
súa capacidade de decisión e intervención no destino do convenio. 
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Na acción sindical:
A negociación colectiva é un mecanismo central na acción sindical. As 

estruturas sectoriais deben, necesariamente, fixar tácticas e estratexias na 
negociación de cada ano, indicando os convenios nos que facer especial 
esforzo ben pola súa capacidade mobilizadora, ben por ser un sector refe-
rente na loita ou por interese sindical.

Os organismos confederais fixarán as liñas xerais e as reivindicacións 
básicas cada ano coa finalidade de homoxeneizar a postura da central 
sindical na negociación colectiva. Esta postura ten que nacer do debate e 
experiencias dos cadros que participen na negociación colectiva. Son as 
mellores experiencias as que deben de servir como modelo de referencia. 

Os obxectivos laborais e sociais están moi determinados polo contexto 
sociopolítico actual. A aceleración dos procesos de dixitalización do mundo 
do traballo e na economía están a dificultar a negociación de moitos conve-
nios, fomenta o individualismo na clase traballadora e afástaa do centro de 
traballo. Estamos a padecer un debilitamento na nosa capacidade mobili-
zadora, o que dificulta a divulgación de todos os pasos na negociación do 
convenio e a participación das persoas traballadoras nesta. Precisamos frear 
a perda de dereitos derivados da crise da covid-19 que pode levar a un gran 
número de convenios a un estancamento que os encamiñe á desaparición 
ou á incapacidade de volver á súa negociación. Temos que prestar especial 
atención a estas cuestións:

Asembleas: A divulgación de todos e cada un dos pasos da negociación 
do convenio é fundamental. A actual crise sanitaria dificulta a busca de luga-
res idóneos para a realización de asembleas. É necesario que as federacións, 
comarcas e as propias seccións sindicais atopen lugares adecuados para 
realización de asembleas de forma presencial. Para a CIG as asembleas son 
espazos de oportunidade, nos que podemos e debemos convencer o maior 
número de compañeiros/as, conseguindo que se aproximen ao máximo ás 
posicións e obxectivos da central sindical.

A necesaria negociación presencial: A patronal empregando a covid-19 
como escusa pretende estender a realización das xuntanzas de negociación 
dos convenios a forma telemática. Esta situación dificulta condicionar o resto 
de sindicatos e moito máis a patronal. Tamén imposibilita a participación 
das persoas traballadoras nos debates e impide que opinen e decidan, 
converténdoas en simples espectadoras. Para que exista esa participación 
cómpre divulgar as nosas propostas nos propios centros de traballo.
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Dereito á información a clase traballadora: As empresas e a admi-
nistración están a poñer moitos impedimentos para a realización do noso 
traballo de información nas empresas e sectores da situación na que se 
atopan as negociacións dos convenios. A divulgación de todos e cada un 
dos pasos da negociación do convenio é fundamental. Temos que garantir 
ás persoas traballadoras o dereito a coñecer e participar en cales son os 
pasos que dá a súa representación sindical no día a día.

Condicionamento das negociacións polo diálogo social: As patronais, 
CCOO e UGT paralizan as negociacións condicionándoas a posíbeis acordos 
aos que se chegue no diálogo social. O diálogo social quita capacidade 
de negociación e mobilización á clase traballadora, converténdose nunha 
fraude e un engano ás persoas traballadoras baixo a falsa impresión de que 
o diálogo social trae solucións. Non podemos consentir esta chantaxe por 
parte da patronal e o sindicalismo español.

A mobilización máis necesaria que nunca: É imprescindíbel que esten-
damos a mobilización polo maior número de sectores e empresas tentando 
implicar a toda a clase traballadora. A mobilización é unha oportunidade 
para dirixirnos ao conxunto de traballadores e traballadoras e trasladar o 
proxecto da CIG; isto redundará nunha maior fortaleza do sindicato e in-
cidencia na conciencia social. As situacións xurdidas por culpa da actual 
crise fomentan o individualismo e afastan a clase traballadora do centro de 
traballo e do sindicato. A mobilización social e laboral é o mellor remedio a 
este fenómeno que sofre a sociedade actual.

As nosas propostas:
En salarios

Desde o ano 2009 a perda de poder adquisitivo foi do 3,6%; como conse-
cuencia, medrou de forma imparábel a desigualdade salarial, a precariedade e a 
perda xeneralizada de poder adquisitivo da clase traballadora galega. Aumentou 
o empobrecemento dun xeito alarmante no número de persoas traballadoras 
con salarios inferiores ao SMI sendo xa do 34%, mentres descenderon os 
salarios de maior contía. A participación da poboación asalariada na renda 
segue descendendo, sendo xa dun 42,6% do PIB, mentres as rendas do capital 
supoñen o 46% na inexorábel lóxica capitalista de acumulación e concentración 
da riqueza. Estas son as nosas propostas para recuperación salarial:

Salario mínimo de convenio e salario mínimo galego: Todos os orga-
nismos internacionais recomendan que a renda mínima equivalla ao 60% 
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do salario medio do estado. O salario mínimo actual de 950 euros mensuais 
queda moi lonxe do indicado pola Carta Social Europea, e, polo tanto, en 
Galiza ese salario debe chegar aos 1.150 euros. Esta contía no salario ten 
que ser a referencia para as categorías máis baixas dos nosos convenios.

Cláusulas de garantía salarial: A mellora do poder adquisitivo dos sa-
larios é unha medida de xustiza social pola enorme depreciación producida 
durante todos estes anos de crise. A negociación colectiva debe tomar cono 
referencia incrementos salariais por riba do IPC, para recuperar o poder 
adquisitivo perdido, así como incorporar cláusulas de garantía salarial como 
protección fronte a eventuais desviacións do IPC.

Incrementos lineais: As subas proporcionais dos salarios en porcenta-
xes afondaron na distancia entre convenios e categorías. Os incrementos 
débense medir en cantidades netas lineais, collendo como referencia o 
salario medio de Galiza e resultando unha cantidade que debe ser a refe-
rencia mínima para todo o ano.

Prohibición das duplas escalas salariais ou categorías de entrada: Ante 
a proliferación en determinados convenios destas propostas de fragmentación 
da clase traballadora entre as persoas novas e vellas, non cabe máis resposta 
que a confrontación con carácter xeral pedindo a súa eliminación do convenio.

Na loita contra a precariedade e a pobreza laboral
Prohibición das ETT: Temos alternativas que limitan as ETT. Para xustifi-

car a súa eliminación, nos articulados é necesario facer mención ás pésimas 
condicións laborais das persoas máis precarias e o aumento dos accidentes 
de traballo que teñen especial incidencia nas ETT.

Contratación a tempo parcial: Estes contratos concentran a precarie-
dade e a pobreza extrema e representan unha ameaza real. Aumentan a 
caída dos salarios e provocan unha fractura ao estratificar máis as condicións 
de traballo e dividir en categorías cualitativas entre novos/as e antigos/as 
con salarios diferentes nunha mesma empresa. Temos que penalizar nas 
indemnizacións, prohibindo as horas complementarias, limitando o mínimo e 
máximo de horas ou a porcentaxe do cadro de persoal con estes contratos.

Estender ás persoas traballadoras das contratas o convenio colectivo 
da principal: A determinación da CIG para acabar coa precarización das 
persoas traballadoras nas subcontratas ten que trasladarse na negociación 
colectiva á aplicación ás persoas traballadoras das empresas contratistas 
do salario e a xornada que figuran no convenio da principal.
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Empresas multiservizos: estas empresas foron creadas para abaratar 
custos e incrementar os seus beneficios a custa de empobrecer as persoas 
traballadoras. A CIG pide a súa prohibición; as condicións laborais e sala-
riais a aplicar e garantir nas persoas traballadoras destas empresas sempre 
teñen que ser as do convenio sectorial.

Centros Especiais de Emprego: forman parte dunha nova ferramenta 
que o capital emprega para precarizar aínda máis as condicións laborais e 
de vida de milleiros de persoas traballadoras, incrementando o seu beneficio 
mediante a explotación ás persoas con capacidades distintas. Os CEE con-
vértense en precariedade subvencionada polas administracións públicas, fan 
competencia desleal con man de obra barata sen ningún dereito nin mellora 
laboral. Incrementan o seu beneficio mediante a explotación dun colectivo 
de persoas co que se debería ter especial sensibilidade. Precisamos obrigar 
as compañías onde realizan a súa actividade a aplicar as condicións laborais 
do convenio colectivo da actividade onde prestan servizos.

Integración laboral das persoas con capacidades distintas: incluire-
mos nos convenios unha cota de reserva a favor das persoas con capaci-
dades distintas. Esta medida garante a defensa das persoas traballadoras 
que, por causas dos altos ritmos de traballo ou derivado de enfermidades 
comúns, quedan en situación de incapacidade dentro da empresa. Esta cota 
será do 5% en empresas de máis de 40 persoas traballadoras.

Traballadores/as transfronteirizos/as: A falta de regulación en materia 
laboral por parte da Unión e a inacción da Xunta e da Inspección de Traballo 
provocan e facilitan que as empresas en Galiza, pero tamén en Portugal, se 
nutran de man de obra precaria. O empresariado galego e a administración 
fomentan estas prácticas co obxectivo de maximizar e aumentar beneficios 
fomentando o dumping social, reducindo custos e baixando prezos na pres-
tación de servizos. A loita contra a explotación laboral aos nosos camaradas 
portugueses no traballo transfronteirizo ten que se reforzar co control da 
externalización e das cadeas de subcontratación sucesivas, xunto co traballo 
previo de identificación desta forma de precariedade e explotación laboral.

Subrogación: Na negociación colectiva a subrogación ten un papel cen-
tral para o mantemento dos nosos dereitos e non afondar nun sistema de 
precarización e división entre a clase traballadora. É para nós fundamental 
levar a subrogación nas plataformas dos convenios que non a contemplen.
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Na xornada laboral:
Redución da xornada: Como unha medida de repartición do traballo 

ante unha inasumíbel taxa de paro que xa é estrutural no mercado de traballo 
galego. Necesitamos reducir a xornada nos cómputos anuais, semanais ou 
por días concretos de descanso. A maneira mais práctica de reducir xorna-
da laboral é pactar días de descanso no calendario de sector ou empresa.

Rexistro de xornada: Para a CIG é imprescindíbel acabar co abuso das 
horas extraordinarias e das horas de traballo non retribuídas. Temos que 
garantir mediante a negociación colectiva o control de xornada, non só das 
persoas traballadoras da empresa principal senón das subcontratas e das 
ETT que son as que sofren a explotación laboral de forma máis dura.

Quendas de fin de semana: unha medida necesaria para levar nas 
nosas plataformas aos sectores e empresas con altas taxas de actividade 
e que teñen a realización de horas extras como unha cuestión estrutural. 
As quendas de fin de semana convértense nunha ferramenta fundamental 
para acabar coas horas extras e propiciar a repartición do traballo.

Na loita contra dixitalización do traballo:
Teletraballo: Desde a CIG consideramos que o teletraballo necesita 

limitarse principalmente en tres aspectos para non se converter nunha 
ferramenta de precarización e explotación laboral:
1. Prohibindo que se obrigue a persoa traballadora a poñer o seu domici-

lio a disposición da empresa. Polo tanto, a empresa ten que facilitar os 
equipos e ferramentas de traballo, así como o mantemento destes. Teñen 
que asumir todos os custos de converter un cuarto en oficina, con todo o 
que iso implica de mobiliario. A empresa ten que realizar as avaliacións 
de riscos, sobre todo psicosociais, e en todo o que teña que ver coa 
saúde laboral. Así mesmo, ten que compensar os gastos de conexión a 
internet, luz, auga, electricidade, gas e limpeza dese tempo de traballo.

2. Limitando as dificultades para a organización do traballo, creando unha 
necesaria separación entre o espazo público e o privado. Prohibindo o 
control da empresa na actividade da propia persoa traballadora nos me-
dios dixitais. Para non perder a intimidade, capacidade de socialización e 
o fomento do sedentarismo, é necesario que a persoa traballadora teña 
o posto de traballo dentro da empresa dispoñíbel e coñeza as datas con 
antelación nas que ten que se presentar; en ningún caso se pode tele-
traballar o 100% da xornada. Así mesmo, ten que quedar perfectamente 
definida a necesaria voluntariedade por parte da persoa traballadora. E 
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limitarse ademais a retribución por obxectivos, xa que ao non ter unha 
xornada marcada nin control directo da empresa pode materializarse en 
xornadas laborais intensas sen facer diferenciación de días de semana 
e fin de semana.

3. Acordando que a persoa traballadora reciba puntualmente a información 
sindical, directamente desde a RLT e as seccións sindicais a través de 
calquera ferramenta de comunicación individual e instantánea posta a 
disposición pola empresa para o persoal. En ningún caso pode ser válido 
o uso de sistemas de páxinas en intranet. En ningún caso unha persoa 
pode ser contratada directamente para teletraballar, tendo que levar un 
tempo mínimo de antigüidade na empresa. As persoas traballadoras 
precisan coñecer os seus compañeiros/as de traballo, asistir a asembleas 
dentro do centro de traballo, etc. O teletraballo non pode ser emprega-
do como unha ferramenta para dispersar as persoas traballadoras do 
centro de traballo, fomentando o individualismo e a individualización das 
condicións laborais
Desconexión dixital: A precariedade e a dixitalización do mundo laboral van 

na mesma dirección. Existe unha necesidade de regular esta nova realidade 
laboral. O traballo dixital non ten ningún tipo de control, as persoas traballadoras 
realizan o seu traballo dende o seu domicilio sen capacidade de control de xor-
nada, horas extras, salario, etc. É imprescindíbel garantir a desconexión dixital 
nos convenios colectivos aos que afecta esta nova forma de explotación laboral.

Traballadores/as das plataformas dixitais: O capital está a crear un novo 
modelo de negocio que ofrece bens e servizos nun contorno non regulado, 
pervertendo o concepto de traballo por conta allea, enmascarando as persoas 
traballadoras co que se denomina “ persoal falso autónomo”. O sistema capita-
lista actual é consciente de que a robotización e a uberización do traballo van 
deixar a clase traballadora con menos emprego e de menor calidade, subs-
tituíndo traballo por conta allea por traballo autónomo. Nace un novo mundo 
laboral no que para competir xa non se fala de producir; hai que traballar sen 
pausas, en calquera momento do día ou da noite. As plataformas dixitais, des-
de calquera lugar do mundo, son donas da vida das persoas traballadoras a 
calquera hora do día e durante as horas que sexa preciso, sen descansar, estar 
asegurado, cotizar e sen afrontar cargas socias. O obxectivo na negociación 
colectiva ten que ser garantir a aplicación do contido dos distintos convenios 
sectoriais ás persoas que traballan para as plataformas dixitais.
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 5 Os servizos públicos como 
garantía de equidade e xustiza social

Se algo quedou patente desde o inicio da pandemia da covid-19 e da 
crise socioeconómica que a acompaña, é que só desde o público se pode 
garantir a equidade e a xustiza social no acceso a eses servizos que son 
necesarios e imprescindíbeis. 

Durante estes meses evidenciouse que só unha sanidade pública, uni-
versal e cun acceso equitativo e gratuíto no momento da prestación pode 
garantir un mínimo de calidade nun servizo esencial para o mantemento 
da saúde e da vida das persoas. Mais tamén se confirmou o que viñamos 
denunciando desde hai anos: as privatizacións e os recortes, os concertos e 
derivacións á sanidade privada, só serven para encher as arcas das empre-
sas a custa de empeorar as condicións de traballo e a calidade da atención 
sanitaria, é dicir, a custa da saúde e das vidas da poboación.

Mais a crise da covid-19 non só deixou patente os problemas aos que 
se enfronta a sanidade pública coas políticas neoliberais, tamén outros 
servizos esenciais se fixeron visíbeis durante este tempo. Así, un dos focos 
de atención neste último ano vén sendo o da atención a persoas maiores 
e dependentes: residencias, centros de día, servizos de axuda no fogar... 
deixaron en evidencia as carencias de material e persoal, a ausencia duns 
protocolos homoxéneos de funcionamento, importantes niveis de explota-
ción e precariedade e, en fin, a nefasta xestión que destes servizos se fixo 
desde o goberno da Xunta, poñendo de manifesto, ademais, tal e como 
vimos denunciando desde a CIG, que os traballos de coidados, prestados 
maioritariamente por mulleres, están infravalorizados e precarizados, sexa 
no ámbito público ou no privado.

Sanidade, atención ás persoas maiores e dependentes, pero non só: 
educación, vivenda, transporte, enerxía, telecomunicacións, protección so-
cial... son moitos os servizos e necesidades que deben ser cubertas desde 
o público se queremos que se faga coa seguridade dun acceso universal 
e equitativo. Estes servizos públicos deben ser a garantía da redistribución 
da riqueza, de xeito que ninguén deixe de acceder a unha prestación que 
necesite por ter menos poder adquisitivo ou estatus.

Ademais, os servizos públicos tamén deben achegar emprego estábel e 
de calidade, e para iso, é necesario reverter ao público os servizos privati-
zados, e integrar aqueles que están baixo concesión, asegurando o acceso 
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ao emprego a través dos principios de igualdade, mérito e capacidade, mais 
ofrecendo unha solución de futuro para o persoal que actualmente presta 
eses servizos, dignificando as condicións laborais e salariais ao mesmo 
tempo que se dignifica a prestación dos servizos. 

 6 Na defensa do sistema público de pensións
De novo como na anterior crise sistémica, as pensións públicas postas 

en causa. O poder económico pretende poñelas ao servizo dos intereses 
privados coa escusa de facer axustes que permitan a recuperación econó-
mica. Unha vez máis, desde a Unión Europea, proponse un novo recorte 
ao Sistema Público de Pensións como moeda de cambio para poder o 
Estado español recibir fondos para esa recuperación. Outra volta, a clase 
traballadora é a que perde ingresos e dereitos.

Desde que no ano 2011 o PSOE publicou a súa reforma das pensións, 
a CIG leva pelexando por múltiples vías pola recuperación, mantemento e 
reforzo do sistema público de pensións, comezando pola folga xeral levada 
adiante o 27 de xaneiro do propio ano 2011. Aquela reforma, apoiada e pro-
piciada por CCOO e UGT, supoñía un gran retroceso no acceso ás pensións 
públicas da clase traballadora, aumentando a idade de xubilación a 67 anos, 
incrementando o período de cálculo a 25 anos, e o mínimo de cotización a 
37... Despois viría a reforma do PP de 2013, co factor de sustentabilidade 
e a suba das pensións do 0,25%.

O Pacto de Toledo lanzou en outubro de 2020 o seu documento de re-
comendacións para o Sistema Público de Pensións, aprobadas e asumidas 
polo goberno “progresista” de PSOE e Unidas Podemos, e que supoñen 
una nova reviravolta a aquela reforma do 2011. Anuncian a eliminación 
do factor de sustentabilidade e dese índice de revalorización do 2013 coa 
finalidade de “maquillar” ou “amortecer” a verdadeira reforma, a que supón 
novos recortes e o fortalecemento do capital privado. 

Entre outras medidas negativas, proponse o de fomentar os “sistemas 
complementarios” de pensións, que é o mesmo que dicir sistemas privados. 
Despois de teren fracasado os plans privados individuais, agora óptase 
por impulsar os sistemas complementarios na negociación colectiva (de-
nominados segundo piar do sistema de pensións) actuando para que na 
práctica este sexa o modelo que substitúa o sistema público. E aínda que 
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nas recomendacións do Pacto de Toledo non se recolla expresamente, 
dada a forma en que o propio Ministro os denomina (fondo de pensións 
colectivo de promoción pública) é moi probábel que o propio Estado im-
pulse eses sistemas complementarios inxectando fondos para fomentalos. 
Pero ademais, eses plans de pensións complementarios non se nutrirían 
só dun transvasamento de fondos desde o Estado, senón que se daría un 
transvasamento de salario, á conta dos incrementos salariais anuais, por 
exemplo. Isto suporía un novo elemento de discriminación entre persoas 
traballadoras en función dos seus ingresos.

Tampouco recollen as recomendacións do Pacto de Toledo o aumento 
do período de cálculo da pensión a 35 anos, mais é público e notorio que é 
unha das pretensións do Ministro da Seguridade Social, José Luis Escrivá, 
e que mesmo foi introducida na proposta enviada polo Goberno español 
a Bruxelas. Pasar de 25 anos de vida laboral a 35 para facer o cálculo da 
contía da pensións suporía unha rebaixa dun 6% nas futuras pensións.

Esta nova reforma das pensións que se está preparando contará, ademais, 
co aval, conivencia, complicidade e apoio fervoroso non só do goberno que 
denominan “progresista” e da patronal, senón co das organizacións sindicais 
españolas CCOO e UGT que, máis unha vez, e xa sen sorprender a ninguén, 
renuncian á defensa dos dereitos da clase traballadora para aliñárense co capi-
tal e os poderes económicos nesa pantomima que denominan “diálogo social”.

Só un Sistema Público de Pensións forte e cunha base sólida asegurará 
para a clase traballadora un futuro cuns ingresos que permitan vivir con 
dignidade despois de toda unha vida de explotación. 

A loita polas pensións atinxe a toda a clase traballadora; todas e todos 
temos a obriga de dar a batalla para que no futuro nós e as xeracións 
vindeiras poidamos acceder a unha pensión pública digna. O Sistema Pú-
blico de Pensións que hoxe temos gañouse mediante a loita de xeracións 
anteriores; se non fose pola súa forza e determinación, quizais hoxe non 
habería pensións públicas. Debemos manter ese legado, e continuar loi-
tando con todas as ferramentas ao noso dispor, aínda que vexamos lonxe 
o obxectivo a acadar.

Non vale poñer a crise como pretexto, a clase traballadora non pode ser 
de novo quen vexa recortados os seus dereitos, e desde a CIG:
• Defendemos que a viabilidade do Sistema Público de Pensións non é 

un problema de gasto, senón de ingresos. Ou, o que é o mesmo, non é 
un problema económico, senón de vontade política. Para garantir unhas 
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pensións suficientes para unha vida digna, é necesario un mercado labo-
ral forte e iso pasa, de entrada, pola derrogación das reformas laborais 
e da negociación colectiva. E, nomeadamente, pola derrogación das 
reformas das pensións, tanto a de 2013 impulsada polo PP, como a de 
2011, impulsada polo PSOE coa complicidade de CCOO e UGT.

• Mantemos as propostas e demandas que no seu día recollemos no 
documento “En defensa do Sistema Público de Pensións”, así como as 
aprobadas no relatorio do VII Congreso:

- Estabelecemento dunha pensión mínima equivalente ao Salario Mínimo 
Interprofesional (60% do salario medio).

- Xubilación ordinaria aos 65 anos e voluntaria ao cumprir 35 anos de 
cotización	(reais	ou	por	aplicación	de	coeficientes	redutores).

- Cálculo da base reguladora sobre un período de 10 anos a elixir pola 
persoa	beneficiaria	de	toda	a	súa	vida	laboral.

-	 Supresión	de	bonificacións	á	cotización	en	certos	casos.
- Eliminación dos topes máximos de cotización á S.S., mantendo topes 

máximos nas prestacións.
-	 Revisión	dos	coeficientes	redutores	e	estabelecemento	dalgúns	novos.
- Revalorización anual como mínimo coa evolución do IPC real.
- Eliminación de penalizacións no acceso á pensión de persoas desem-

pregadas ou con contratos de tempo parcial.
- Recuperación da xubilación parcial nas condicións anteriores á reforma 

de 2006.

• Rexeitamos o estabelecemento de plans de pensións de empresa 
como piar do sistema público de pensións, mais somos conscientes 
de que outros actores van traballar con forza para introducilos, polo 
que temos que ter claro que os sistemas complementarios deben ser, 
como a propia palabra indica, complementarios, non substitutorios. Así 
mesmo, tampouco poden servir de pretexto para que se cree con 
achegas públicas, reducindo as cotizacións á seguridade social ou 
empobrecendo os salarios e o seu poder adquisitivo.

• A nosa acción sindical ten que ir dirixida a garantir o dereito a unha pensión 
pública digna para todo traballador ou traballadora sen excepción e sen 
discriminacións de ningún tipo polo xénero, pola empresa na que se 
traballe ou polo convenio colectivo de aplicación.

• Seguiremos exixindo o traspaso da competencia na xestión do réxime 
económico da Seguridade Social a Galiza.
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 7 A aposta da CIG pola 
normalización do galego

Desde o nacemento do nacionalismo galego a defensa de Galiza foi unida 
á defensa do idioma; así como a defensa do País se entendeu como a das 
súas clases populares, tamén a lingua, único idioma do pobo, proxéctase 
como sinal de identidade nacional por excelencia, base sobre a que se 
asenta unha cultura propia. A pesar das ameazas da uniformización centra-
lista, mantemos un idioma que resistiu séculos de ocultación e humillación.

Aínda no presente, o dereito a usar o idioma concúlcase diariamente 
debido a que as leis que o amparan son insuficientes e as administracións, 
tanto do Estado como da Xunta, están interesadas en manter a supremacía 
do español como garantía da indisolubilidade de España. A defensa ao uso 
sen restricións e a aspiración á plena normalidade do noso idioma, é pois 
un exercicio de democracia en que debemos pór empeño, en palabras de 
Castelao: “...abondaríalle ser a fala do pobo traballador para estar dignificado 
de por si, pois o galego é unha executoria viva do traballo e unha cédula 
honrosa de cidadanía e democracia. Non esquezamos que se aínda somos 
galegos é por obra e graza do idioma”.

A situación de retroceso en que se encontra o galego reflíctese con 
datos obxectivos na enquisa estrutural a familias do IGE, segundo a cal, o 
24% da mocidade menor de 15 anos non sabe falar no idioma do país. Eis 
o resultado dunha política lingüística que no ensino secundariza o papel do 
galego, prohibe o seu uso nas materias técnico-científicas, faino desaparecer 
na etapa de infantil e manteno como residual na universidade. Neste sentido, 
apoiamos a Proposición non de lei de iniciativa popular para a creación dunha 
canle da TVG de programación infantil e xuvenil en galego, promovida pola 
Mesa pola Normalización lingüística. No ámbito da Xustiza é especialmente 
dificultoso avanzar, e aínda recentemente houbo que insistir na exixencia de 
que a aplicación Minerva dispoña de modelos de documentos en galego para 
podérense tramitar os procedementos no noso idioma. Somos conscientes 
dos impedimentos para o uso normal do galego en moitas empresas, por isto 
a día de hoxe aínda temos que seguir denunciando a vulneración do dereito 
das traballadoras e traballadores a expresárense en galego.

Por parte das e dos representantes das institucións galegas asistimos ao 
desleixo máis clamoroso da súa obriga legal de promover o noso idioma: mani-
festándose publicamente en español, reaxindo en defensa do español no ensino 
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ante o anuncio dunha nova lei de educación -que falsamente interpretan como 
unha apertura ao emprego das linguas cooficiais das CCAA como únicas vehi-
culares-, repartindo subvencións destinadas á normalización da lingua a medios 
de comunicación que non usan o galego máis que de forma excepcional, etc. 

O galego é ferramenta útil fronte á colonización que impide o desenvol-
vemento da nosa economía segundo os nosos propios intereses, que nos 
oprime como clase traballadora cando defendemos o dereito a vivir e traballar 
na nosa Terra. O galego é un escudo ante a deslocalización, garantía de man-
ter o traballo no país: para producir aquí, para dar servizo aquí, atender no 
noso idioma, facer do idioma marca de calidade do produto de proximidade. 

A CIG debe ter un papel activo no proceso de normalización da nosa 
lingua: 
- Empregando o galego, como única lingua de relación e expresión, para 

todas as funcións e ámbitos en que desenvolvemos o traballo sindical.
- Salvagardando o dereito inalienábel das persoas traballadoras ao seu 

emprego, a través da negociación colectiva.
- Ofrecendo a formación necesaria para o uso oral e escrito da nosa lingua.
- Participando en campañas propias ou con outras asociacións como a 

Mesa pola Normalización Lingüística, para impulsar a presenza do galego 
en todos os ámbitos.

- Exixindo ás administración públicas galegas e representantes destas, 
particularmente nas institucións en que temos presenza, a promoción e 
uso do galego como lingua oficial, en cumprimento da Lei de Normali-
zación Lingüística e do Estatuto de Autonomía.

- Apoiando a difusión do xornal Nós diario, único medio de prensa escrita de 
publicación diaria integramente en galego, que oferece una visión de Galiza e 
do mundo desde o propio país e non mediatizada por poderes económicos.
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 8 A loita pola soberanía nacional. 
O noso compromiso
co movemento nacionalista galego

Galiza é unha nación sen estado, con máis de mil anos de existencia, 
con lingua e historia propia, cun territorio definido, con vontade colectiva 
de existir e de ser libre polo cal existen organizacións propias en todo os 
ámbitos sociais, políticos, sindicais, culturais, etc.

A CIG é no ámbito sindical a expresión dese proceso de autoorganización 
do pobo galego, neste caso, da clase traballadora galega, como instrumento 
imprescindíbel para ir facendo realidade o exercicio da nosa capacidade 
de decidirmos por nós, sen dependencias, en pleno exercicio da soberanía 
nacional ao que temos dereito como nación. 

Como xa temos analizado en numerosas ocasións e en diversos textos, 
como facemos no día a día na nosa razón de ser como a central sindical 
dunha nación dependente e subordinada, a loita pola emancipación de clase 
vai parella á loita pola emancipación como pobo. Porque unha non sería sen 
a outra, porque un obxectivo non se conseguirá se non se consegue o outro. 

No relatorio do pasado Congreso (VII Congreso, 2017) analizabamos 
como, despois de centos de anos de opresión e colonización, o pobo 
galego viu progresivamente laminada a súa conciencia nacional, e asu-
miu prexuízos que minguaron a súa autoestima. Os poderes económico, 
político, eclesiástico ou mediático fan o que estea nas súas mans para 
eliminar calquera mínimo signo de Galiza como nación e todos os resortes 
do poder actúan na mesma dirección, como poderosos instrumentos de 
asimilación, substitución e desprezo, como axentes españolizadores, á fin. 
E como eses intentos por borrar o pobo galego e as súas aspiracións de 
autodeterminación teñen como obxectivo continuar o espolio dos nosos 
recursos e materias primas para lucro do gran capital lonxe da nosa Terra.

Coa irrupción no ano 2020 da pandemia da covid-19, puidemos com-
probar, máis unha vez, a necesidade e a urxencia da soberanía para a 
nosa nación. A xestión do problema sanitario do coronavirus e da crise que 
orixinou deixou múltiples signos e evidencias de como se pretende borrar 
Galiza e o pobo galego, e de que diferente podería ser o noso futuro se 
Galiza puidese decidir por si mesma.

Necesitamos soberanía. Coa dependencia, Galiza, a clase traballadora e 
o pobo galego retrocederemos nas posibilidades de poder incidir e decidir 
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sobre a política económica, social, industrial e laboral ao servizo dos nosos 
intereses como pobo traballador galego, sentando as bases da construción 
do socialismo, obxectivos estratéxicos da CIG.

Polo tanto, calquera medida para facer realidade a superación desta 
subordinación que tanto nos prexudica debe camiñar na dirección que po-
sibilite ao Parlamento Galego desenvolver de forma soberana e con plenas 
competencias en todas as materias (laboral, fiscal, financeira, industrial, 
agrogandeira, pesqueira, etc.) xa que significa poder decidir sobre o noso 
modelo económico e social, para que nos dea como pobo galego unha 
alternativa e viabilidade de futuro, e na que poidamos vivir e traballar dig-
namente na nosa Terra.

O aproveitamento dos moitos recursos que temos dispoñíbeis no noso 
país (produción de enerxía, recursos minerais, riqueza forestal, actividade 
de produción e transformación no sector agrario e pesqueiro, etc.) deben de 
estar ao servizo de crear emprego digno, de completar os ciclos produtivos 
no propio país, aumentar o valor engadido en sectores básicos da nosa eco-
nomía, diversificar as nosas capacidades produtivas e industriais, procurar 
un mellor equilibrio territorial e ambiental, dunha rendibilidade social e non 
privada, evitando a destrución de emprego e a emigración, e consolidando 
o respecto polos dereitos laborais e a mellora das condicións de traballo.

Por iso, hoxe máis que nunca, reivindicar o dereito a decidir é vital para facer 
fronte eficazmente á crise e para demostrar a nosa capacidade de responsa-
bilizármonos colectivamente do noso futuro, poñendo fin as mentiras coa que 
nos mallan sobre a nosa incapacidade como pobo galego de sobrevivirse 
non é con máis dependencia e submisión ao que desde Madrid acorden.

O éxito destes obxectivos chama a redobrar os esforzos para facer avan-
zar a toma de conciencia nacional, de facermos da loita contra a opresión 
colonial da nosa nación o eixo central da nosa acción, ampliando as alian-
zas e o traballo permanente polo conxunto do Movemento Nacionalista 
Galego, do que a CIG formamos parte, contribuímos a dinamizar e darlle 
cada vez máis corpo social para conquistar unha Galiza soberana, para 
construír unha sociedade realmente democrática, xusta, libre e igualitaria, 
que poida existir en pé de igualdade co resto dos pobos e nacións do mundo 
en solidariedade, paz e harmonía.
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 9 A CIG na loita internacionalista
Segundo informes feitos públicos por diversas ONG internacionais, 

mentres as xentes máis pobres do planeta necesitarán, cando menos, 
unha década para comezar a recuperarse desta crise, as mil fortunas máis 
grandes do mundo recuperaron en apenas 9 meses as súas esporádicas 
perdas do comezo da pandemia. Unha pandemia que, ademais dun impor-
tante número de mortes, deixa centos de millóns de persoas arrastradas á 
pobreza e que, unha vez máis, está a ser utilizada polo capital como unha 
nova desculpa, o mesmo que as crises anteriores, para seguir minando as 
condicións de vida da clase traballadora, empeorando condicións laborais 
e salariais, recortando dereitos e restrinxindo, cada vez máis, a súa capaci-
dade organizativa a través dos sindicatos.

É por isto polo que o acoso ao que xa faciamos referencia no anterior con-
greso se fai aínda máis abafante para as organizacións sindicais que, diante 
desta grande presión á que se ven sometidas polos poderes económicos 
e políticos do neoliberalismo, poden tomar dous camiños: a adaptación ao 
sistema, optando por un papel defensivo, institucional e submiso co poder, 
ou un fortalecemento estrutural, que enfronte de xeito organizado e cunha 
concepción de clase a forza do traballo contra os abusos das patronais e 
todos os seus instrumentos de presión.

Durante as últimas décadas, estamos a sufrir unha intensa ofensiva 
neoliberal, na que o capital está a desequilibrar ao seu favor esa loita de 
poderes fronte ao traballo. Décadas nas que estamos a ver como dereitos 
que tanto custou conquistar van desaparecendo progresivamente, ao tempo 
que medran a precariedade, o desemprego, a desregulación das relacións 
laborais, as desigualdades e a pobreza. 

Malia isto, aínda agora, gran parte do movemento sindical internacional, 
especialmente en Europa, segue ancorado nese modelo de “concertación 
social”, que a evidencia está a demostrar que non é beneficiosa para a 
clase traballadora. 

Mais, neste último período, vimos percibindo que son cada vez máis as 
organizacións sindicais que comezan a darse conta de que estamos nunha 
situación crítica, e de que é necesario mudar de estratexia, se queremos 
parar esta deterioración acelerada das condicións e dereitos da clase tra-
balladora. O tempo está a demostrar que, por moito que se trate nas “me-
sas” do diálogo social” de estabilidade no emprego, mellores condicións 
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salariais e laborais, seguridade e saúde no traballo, conciliación, planos 
de igualdade, transición xusta, etc., a realidade vén sendo que as políticas 
económicas, sociais e laborais imperantes non están a cumprir ningunha 
desas demandas. O poder económico e político, aliados, xa se encargan 
de limitar a capacidade de actuación dos sindicatos e de cuestionar a súa 
lexitimidade, lexislando ao respecto todo tipo de restricións. Os últimos 
debates na OIT, a aparición dos tratados de libre comercio e a progresiva 
uberización do traballo van nesa dirección e puxeron acesa a alarma entre 
moitas organizacións sindicais. O erro está en considerar o diálogo social 
como un fin en si mesmo, en mendigar como sindicato unha cadeira ne-
sas mesas, cando o verdadeiramente útil sería que esas cadeiras estean 
a disposición dos sindicatos cando as patronais se dean conta de que lles 
convén máis telos alí que mobilizándose nas rúas ou facéndolles folga. 
Porque, nesta loita, as relacións de poder son fundamentais.

Por iso, insistimos en que combater sindicalmente este estado de cousas 
require necesariamente de accións nacionais e internacionais. O sindicalis-
mo, internacionalista desde o seu nacemento no século XIX, pode e debe 
ser un instrumento fulcral na resistencia a estas políticas e na súa derrota. 
Hoxe, como nunca antes, limitar estritamente a acción sindical ao ámbito 
territorial e político específico de cada organización sindical é claramente 
insuficiente nun contexto de hexemonía do capitalismo financeiro globali-
zado, e con múltiples institucións ao seu servizo.

Máis alá das súas carencias ou dificultades, mais alá das diferenzas 
entre elas, as centrais sindicais mundiais deben seguir xogando un papel 
fundamental para combater frontalmente o neoliberalismo, como o mellor 
instrumento mundial da clase traballadora. Algúns autores e autoras de ca-
beceira do neoliberalismo manteñen a teoría interesada de que os cambios 
sociais do futuro non virán das organizacións de clase, senón de movementos 
sociais conxunturais, como a ecoloxía, o feminismo, as ONG humanitarias, 
etc. Mais, esas loitas, lexítimas e xustas e necesarias, non serán factíbeis sen 
un cambio de modelo, sen darlles unha perspectiva de clase. Por iso, deben 
formar parte dos sinais de identidade das organizacións sindicais, dos seus 
principios e do seu traballo político-sindical diario. Esta pandemia está a 
deixar claro que non só é posíbel, senón que é necesario poñer en marcha 
políticas transformadoras que nos leven cara a un novo modelo económico 
e social, máis xusto e igualitario. E esta transformación non será posíbel sen 
o protagonismo da clase traballadora. Reiteramos, tamén neste congreso, 
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a vontade da CIG para colaborar e relacionarse coas estruturas sindicais 
mundiais e continentais existentes, e cos colectivos que traballen nesta liña. 

E, nestas relacións, darémoslle continuidade ás que xa vimos mantendo 
até o de agora:
• Coas organizacións sindicais das nacións do estado español, ELA e 

LAB, de Euskal Herria, e I-CSC, de Catalunya, que intentaremos ampliar 
a outros territorios, País Valenciá, Canarias, Illes Balears...

• Cos sindicatos de Portugal, especialmente a CGTP-IN e os seus sindicatos 
de sector, coa que xa temos un Protocolo e relacións de colaboración, 
e traballos conxuntos iniciados. 

• Agardamos que, cando os efectos da pandemia vaian esmorecendo, 
poidamos contribuír a que a Confederação Sindical dos Países de Lín-
gua Portuguesa (CSPLP) recupere a súa dinámica tradicional de traballo 
conxunto. E seguiremos mantendo as relacións coas organizacións 
destes países, de xeito especial con Brasil, Cabo Verde, etc.

• Europa segue sendo unha das nosas eivas. Sendo o espazo xeográfico 
e histórico no que se desenvolve a nosa existencia como nación, e no 
que o propio estado que nos nega nos meteu como cidadáns da Unión 
Europea, e baixo a súa xurisprudencia con respecto ás decisións tomadas 
en Bruxelas, temos grandes dificultades para que se nos recoñeza, non 
só a nivel institucional, senón por moitas organizacións sindicais que, 
agrupadas na Confederación Europea de Sindicatos (CES), seguen a 
negar a nosa entrada, formalmente solicitada hai xa catro anos, alegando 
que non somos de ámbito estatal, e polo veto explícito das dúas grandes 
centrais sindicais españolas. De todos os xeitos, imos perseverar na 
solicitude de entrada, e manteremos a estratexia para que, a través do 
noso traballo e colaboración con outros sindicatos europeos, poidamos 
finalmente ser admitidos e, así, normalizar unha situación discriminatoria 
connosco e o noso país, tal e como propugnamos ao tomar a decisión 
no Consello Confederal. Lembramos outra vez que somos a única central 
sindical europea representativa que non ten afiliación internacional, e 
somos, a maiores, a única central sindical europea que sendo membro 
do Comité Económico e Social do estado respectivo non é membro do 
Comité Económico e Social Europeo. Estas dúas situacións reflicten 
perfectamente a situación anómala da CIG en Europa. 

• Seguimos aspirando a que a CIG se integre como membro de pleno 
dereito no Consello Sindical Interrexional Galiza/Norte de Portugal, e a 
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posibilidade de participación no programa EURES, renovando a solicitu-
de presentada -con resultado negativo- en 2004. A aceptación da nosa 
entrada na CES resolvería de xeito automático esta situación anómala, 
que nos exclúe do noso ámbito natural, a pesar da nosa implantación e 
representatividade.

• As relacións cos sindicatos de Palestina e o Sáhara Occidental seguirán 
sendo prioritarias para a CIG, e trataremos de ampliar esta cooperación 
con outros pobos que están a padecer a opresión colonial, como o pobo 
kurdo ou o pobo mapuche. 

• Daremos continuidade ás moi boas relacións cos sindicatos de Latinoamé-
rica, tratando de ampliar a outros países nos que temos menos incidencia. 
E retomaremos as nosas relacións co sindicato CSN do Quebec.

• Seguiremos participando das múltiples plataformas e foros dos que 
formamos parte e que enumeramos no Informe.

• Cómpre explorarmos tamén a posibilidade de estabelecer relacións entre 
os sindicatos dos países da zona atlántica, gaélica e bretoa, e moi espe-
cialmente con Escocia, cos que nos unen raíces históricas e culturais. 

• Dado que entramos a formar parte doutras plataformas internacionais, 
nas que están tamén organizacións doutros continentes, intentaremos 
explorar a posibilidade de ampliar as nosas relacións con sindicatos de 
África e de Asia, que están a ter un papel emerxente e loitas sindicais 
interesantes. Neste ámbito, a nosa relación co sindicato chinés debe 
ampliarse, afondando sobre unha base de traballo sindical conxunto de 
colaboración.

• Dada a amplitude destas relacións e o alto nivel de conflitividade a nivel 
mundial, desde a CIG, manteremos a nosa solidariedade activa e a par-
ticipación en todas aquelas campañas que defendan as causas xustas 
da clase traballadora e dos pobos.
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Relatorio de organización 
VIII Congreso CIG
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 1 O modelo sindical da CIG 
e a utilidade do sindicato

A CIG é o resultado dun proceso histórico nacido das loitas de Ferrol 
e de Vigo do ano 1972. Somos a expresión desa vontade firme da clase 
traballadora galega de construír ferramentas desde a autoorganización, 
como clase e como pobo galego, por ser a única vía para rematar con este 
sistema de explotación de clase e agravada ante dependencia colonial á 
que esta sometida a nosa nación polo Estado español.

Ao longo de décadas e arredor da CIG temos construído colectivamente 
unha central sindical de forte unidade e solidariedade de clase, que se labrou, 
que selabra loita a loita, nos centros de traballo, nas fábricas e nas rúas, por 
medio da mobilización obreira e da mobilización popular na defensa dos 
nosos intereses de clase.

Somos a primeira forza sindical, obxectivo difícil de ver realizado nas 
orixes do sindicalismo nacionalista nos anos 70, pero hoxe é unha realidade 
imparábel que nos chama a actuar en todo momento de acordo aos mes-
mos principios e á mesma acción sindical que nos levou a ser a primeira 
forza sindical. 

Agora, o noso gran reto colectivo está en consolidar e ampliar esta maioría 
sindical, mais para iso cómpre termos presente varias reflexións:

Primeira, a maioría sindical non se gaña dunha vez e para sempre. A 
nosa maioría é fráxil en relación ao poder do capital, polo que non podemos 
perdertempo para consolidar no plano organizativo e ideolóxico o noso 
avance na representación sindical; mais todo isto, no labor de convencer a 
máis sectores da clase traballadora da nosa alternativa, de facer valer con 
todas as nosas forzas e iniciativas o noso modelo sindical.

Segunda, o poder económico e o poder político van recruar a súa 
ofensiva para que a CIG non siga avanzando, para que as nosas alterna-
tivas non se poidan levar adiante. Mesmo van aplicarse, como xa o están 
a facer, en negarnos, en silenciar a nosa existencia ou presentala como 
irrelevante.

Terceira, o importante non é só ser un sindicato con gran número de 
afiliación e de representación, a clave está en ser un instrumento útil e 
capaz, de contrapoder real fronte á explotación de clase, de sermos 
combativas/os e firmespara avanzar nas conquistas de dereitos e na trans-
formación da realidade.
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Polo tanto, camiñar cara a estes obxectivos esixe reforzar os nosos pia-
res fundamentais: o asemblearismo, a participación, a combatividade e a 
construción de organización.

A nosa loita comprende obxectivos de defensa dos intereses inmediatos 
da clase traballadora galega pero tamén obxectivos estratéxicos. Acumular 
máis forzas para construír poder sindical, porque onde hai sindicato, hai 
melloras reais nas nosas condicións laborais e de vida.

Poder sindical para irmos construíndo poder popular, para a transfor-
mación revolucionaria da sociedade galega, no obxectivo estratéxico que 
temos na CIG da conquista dunha Galiza ceibe e sen explotación, dunha 
Galiza ceibe e socialista.

Cómpre aproveitar ao máximo as fortalezas que representa o noso mo-
delo sindical para actuar en defensa dos intereses da clase traballadora, 
especialmente nos centros de traballo nos que non hai presenza sindical, 
pero tamén, nos lugares onde a precariedade e a individualización das re-
lacións laborais está á orde do día. Os abusos laborais e as discriminacións 
son unha realidade que cada día sufrimos máis traballadores e traballadoras.

Neste momento histórico, as ameazas que temos que afrontar ante a 
actual crise e ofensiva do capital contra o traballo, pasan por fortalecer a 
resposta unitaria da clase traballadora, onde os sectores que están en me-
llores condicións de loita fagan súas as reivindicacións dos sectores máis 
desprotexidos, estendendo a nosa actuación sindical, directamente desde 
o sindicato, desde a sección sindical que corresponda ou como delegado 
ou delegada sindical.

Nos últimos anos fomos clave en moitas das loitas presentes en moitos 
centros de traballo e sectores (tamén nos públicos) contra os abusos e a 
explotación do persoal eventual e temporal, de persoal falso autónomo, 
de persoal de empresas auxiliares, subcontratadas, en ETT, en empresas 
multiservizos, en centros especiais de emprego, etc.

Por todas estas razóns, hai que facer valer con toda a nosa forza esa 
unidade e solidariedade de clase que somos e representamos. O que nos 
obriga a traballar por transformala en organización sindical paraconfrontar 
mellor esta situación, promovendo e axudando os sectores máis debilitados 
da clase traballadora para que se organicen, convocando asembleas de tra-
balladores/as que elaboren as súas táboas reivindicativas, se responsabilicen 
e vaian construíndo a súa loita, explicándolles que só poderemos conseguilas 
xerando dinámicas mobilizadoras coas que dar solución a estas inxustizas.
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A pandemia e as súas consecuencias devastadoras chámannos a redo-
brar os esforzos para evitar que o medo e a desmobilización facilite a saída 
que o capital ten deseñado e que vai frontalmente en contra dos nosos 
intereses como clase traballadora galega. Así mesmo, emprázanos a ter 
unha acción sindical atrevida e decidida en todos os ámbitos e coherente 
coa alternativa xeral que defendemos. 

A nosa credibilidade e o recoñecemento pola clase traballadora esixe 
ter preocupación en ter iniciativas, en procurar ser referentes á hora de nos 
pormos á fronte das loitas sociais, de encabezar a conflitividade social e 
laboral. En resumo, pormos en práctica a fórmula: análise colectiva-propos-
ta-panfleto-campaña de socialización- mobilización.

De como vaiamos afrontando esta situación, a CIG será ou non vista 
como un instrumento útil para a clase traballadora ou será colaboradora 
para que, en maior ou menor medida, xurdan respostas sindicais de forma 
espontánea, sen orientación de clase e máis funcionais ao sistema que aos 
seus intereses de clase.

En calquera caso, o maior perigo do sindicalismo é non saber estar á 
altura de cada momento e substituír o conflito pola conciliación, polo pacto 
e o diálogo social mentres o capital avanza impoñendo o seu modelo. 

Non temos alternativa; as desfeitas que esta crise causa e pode chegar 
a causar témolas que afrontar con decisión e convencemento no enorme 
potencial e capacidade que ten a mobilización, a loita obreira e a loita social.

O conflito é a solución ante esta realidade porque non hai mellora real 
das condicións de vida, non hai dereitos, non hai fin da explotación de clase 
que non pase pola permanente confrontación social, pero tamén ideolóxica, 
contra o poder económico e político. Combinar correcta e oportunamente 
a formulación de propostas coa mobilización será o que marque o camiño 
para a súa consecución.
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 2 Reforzar a organización sindical 

 2.1 Militancia e compromiso coa organización
A CIG, como central sindical que é, nace da asociación de traballadores 

e traballadoras galegas para se organizar colectivamente en defensa dos 
dereitos de clase e dos dereitos como pobo. 

Todas e todos, persoas afiliadas e delegadas, membros dos organismos e 
especialmente o persoal de estrutura do sindicato temos unha obriga de com-
promiso militante coa organización e a acción sindical desde o momento en 
que partillamos ese obxectivo colectivo de emancipación de clase e nacional 
e formamos parte desta central sindical da que nos dotamos para acadalo.

A nosa afiliación non pode entender o sindicato como un servizo ao 
que acudir. Porque cada afiliado/a forma parte da CIG como un todo, como 
colectivo, e é copartícipe da liña sindical da central e das decisións que a 
respecto se toman. Ten que ser un obxectivo esencial integrar a afiliación na 
actividade diaria do sindicato, nomeadamente os delegados e delegadas, 
e con especial atención ás accións transversais.

Todos os delegados e delegadas da CIG deben recibir unha orientación 
individualizada sobre a importancia da súa participación nas central sindical 
máis alá das cuestións propias do seu centro de traballo, empresa ou sector. 
Da relevancia das accións e reivindicacións colectivas que nos afectan a 
todos e todas, e da solidariedade de clase apoiando o resto de compañeiros 
e compañeiras nos seus respectivos conflitos.

Para a súa efectiva participación o conxunto dos delegados e delegadas 
teñen que ter coñecemento das accións que se realizan pola central sindical, 
da necesidade da súa participación e da importancia da súa achega como 
esencia do noso modelo sindical. 

Debemos garantir un número estábel de militantes por estrutura, que res-
pondan de forma áxil ás accións promovidas pola central sindical e sexan a 
base da garantía da viabilidade destas, ademais da base para futuros cadros 
sindicais. Pero non debemos deitar toda a responsabilidade nese grupo estábel 
de militantes, debemos asegurar que o resto tamén dispoña da información 
sobre as accións e centrar os nosos esforzos na súa integración e lograr a súa 
participación; só así poderemos entender as accións realizadas como exitosas.

Insistir na formación dos delegados e delegadas e fomentar o seu co-
ñecemento en ámbitos concretos permite a súa integración e que estean 
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dispoñíbeis para o desenvolvemento das accións sindicais, e serve de pre-
paración para asumir responsabilidades nas estruturas da central sindical.

 2.2 A afiliación
Desde o anterior congreso mantivemos o medre afiliativo de forma 

constante logrando os nosos obxectivos de crecemento co fin de manter a 
autonomía económica da central sindical e garantindo a independencia do 
noso labor sindical fronte ao poder económico e político. A nosa afiliación 
xa supón aproximadamente o 7% da poboación activa de Galiza, a gran 
distancia doutras organizacións. Esta é unha base social moi importante, 
pero tamén unha grande responsabilidade pois a correcta análise das súas 
expectativas e unha atención axeitada para dar saída sindical ás súas proble-
máticas permitirá consolidar o noso modelo sindical, asentando a mensaxe 
de que o sindicato é poder; e de non ser así, xusto o efecto contrario.

Estamos lonxe de lograr os obxectivos marcados de estabelecer plans 
anuais de afiliación e seguimentos trimestrais da súa evolución.Entender 
esas accións como tarefas rutineiras e burocráticas fan que nos distanciamos 
do seu obxectivo real, avanzar no aumento da base social que é precisa-
mente o que confirma que o sindicato é poder.

Entre as tarefas a realizar destaca a de facer seguimento das baixas para 
termos un coñecemento dos motivos que levan a unha persoa afiliada a 
abandonar a nosa central sindical, mais alá da comunicación escrita que 
remita. Iso permite coñecer, de ser o caso, se temos que revisar actitudes 
e procedementos internos; avaliar se nos equivocamos, onde e por que. 
Con ese fin as estruturas confederais deben informar en todos os casos ás 
federacións sobre as baixas que cheguen, e coa maior axilidade, para que 
se interesen polos motivos destas.

Malia pormos como obxectivo o seguimento de devolución de cotas, e 
o contacto con eses afiliados e afiliadas para aclarar o acontecido, o certo é 
que as baixas de afiliación por non pagamento mantivéronse inalterábeis nos 
últimos 4 anos. Se ese labor se fixese correctamente, os casos de baixas por 
non pagamento de cotas deberíanse reducir drasticamente xa que a revisión 
dos recibos devoltos teñen que ser unha prioridade que permita detectar erros 
na tramitación dos recibos. Temos que evitar que persoas afíns ao noso mo-
delo sindical acaben de baixa por incidencias na xestión do cobro das cotas. 

Desde xaneiro do 2020 somos a primeira forza sindical en Galiza, sendo 
o 20% dos delegados e delegadas da CIG persoas non afiliadas. Lograr que 
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estas persoas, que xa mostraron un compromiso coa nosa central sindical, 
dean o paso de facer parte do sindicato segue sendo un obxectivo primordial. 
A importancia de convencelas de dar ese paso non radica só na contribu-
ción que supón para o sostemento da central sindical e si na importancia 
de poder contar coa súa experiencia e traballo para o fortalecemento das 
estruturas internas da CIG. 

A fidelización é unha das bases dun sindicalismo combativo e ideoloxiza-
do, motivo polo cal tamén debe ser un obxectivo. Crecemos, e como crece-
mos atraemos persoas que buscan a nosa forza e experiencia para atender 
o seu problema puntual, como se fósemos unha empresa de servizos, non 
para fortalecer e apoiar o noso modelo sindical. Temos unha boa base, case 
o 60% da nosa afiliación leva máis de 10 anos coa CIG. Son o exemplo a 
seguir e debemos saber transmitir ese compromiso e exemplaridade para 
convencer os novos afiliados e afiliadas (o 18% da nosa afiliación ten me-
nos de dous anos) que se deron de alta por algún conflito colectivo ou un 
interese concreto, de que a súa afiliación á CIG ten que ser un compromiso 
superior a solucionar a controversia que deu lugar a súa afiliación.

E malia que cerca do 60% da nosa afiliación ten máis 10 anos de antigüi-
dade encontramos un momento crítico no mantemento dese compromiso: a 
xubilación. Resúltanos complicado lograr que a afiliación continúe ao chegar 
ese momento da vida laboral. Introducir o colectivo de afiliados/as de máis 
de 55 anos nas campañas do Colectivo de xubilados/as e pensionistas, 
convencelos de que a loita sindical non remata ao xubilarse e que poden 
seguir participando activamente na central nunhas condicións moito máis 
“cómodas” é unha forma de fortalecer a loita social por unhas pensións 
dignas e non perder esa base social con experiencia e formación sindical.

 2.3 Eleccións sindicais
O período electoral 2016-2019 supuxo un cambio histórico na represen-

tatividade sindical en Galiza ao acadar a CIG ser primeira forza, con 4.548 
delegados e delegadas, sendo ademais a única central sindical das tres 
maioritarias que aumentou a súa representatividade.

Todo isto leva a que a CIG sexa a día de hoxe a primeira forza en repre-
sentatividade sindical, como xa o era en combatividade e en afiliación, sendo 
a central sindical depositaria da confianza da maioría dos traballadores e 
traballadoras galegas, que ven a CIG como unha ferramenta útil de defensa 
dos intereses da clase traballadora e da nación galega.
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Isto prodúcese, ademais, nun contexto onde a precariedade é a raíña 
do mercado laboral, facendo da emigración a única saída para a mocidade 
galega; cunha grave crise industrial que está a pór en perigo miles de pos-
tos de traballo, ademais do futuro do sector secundario e cuns gobernos 
central e galego para os que os intereses de Galiza non son prioridade. Un 
contexto, ademais, agravado pola pandemia da covid-19, que fai aumentar 
a precariedade, o desemprego e a pobreza.

Con este escenario difícil, que miles de traballadoras e traballadores 
apostasen pola CIG para defender os seus intereses, que miles de traba-
lladoras e traballadores se presentasen en candidaturas da CIG en lugar 
de optar por centrais que gozan do beneplácito da patronal e do poder, dá 
conta de até que punto a CIG é recoñecida como a organización sindical 
que máis e mellor defende os intereses da clase traballadora, e fai que nos 
orgullemos do traballo feito e das compañeiras e compañeiros que, cun 
compromiso valente, deron o paso adiante para formar parte deste proxecto 
de emancipación nacional e de clase.

Somos conscientes de que ser primeira forza é algo que se conseguiu 
con moito esforzo e traballo colectivo, do mesmo xeito que sabemos que 
manter esa primeira forza non se vai dar por si só, nin ninguén nolo vai fa-
cilitar, senón que será, unha vez máis, o esforzo, o traballo, o compromiso 
e, sobre todo, a loita colectiva a través dunha organización reforzada, as 
únicas ferramentas para conseguilo.

Por iso, cómpre estarmos alerta e mantermos a tensión na acción sindical 
e no traballo de cara aos procesos electorais, porque, ademais, coñece-
mos as tácticas que empregan centras centrais sindicais de entreguismo á 
patronal e tratando de acadar representación nos despachos en lugar de 
facelo na acción sindical.

Ademais, por mor da situación vivida durante 2020 e que aínda continúa 
en 2021, derivada da pandemia da covid-19 que supuxo un importante parón 
nos procesos electorais, advertimos como os ciclos electorais se van ver 
modificados. En diante, estaremos ante un novo período concentrado no 
final do segundo ano do intervalo electoral, cando se leven a cabo a maioría 
dos procesos adiados ou suspendidos pola crise sanitaria. Isto terá tamén 
que facernos adaptar a nosa metodoloxía á hora de abordar os períodos 
electorais.

Por iso, recollemos e reforzamos a proposta de liñas de actuación que 
nos últimos anos acordamos:
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• É necesario un seguimento periódico da actividade sindical e electoral. 
Avaliando os resultados en cada semestre, e planificando os procesos 
marcando obxectivos claros e concretos de visitas a empresas para a 
celebración de eleccións, mesmo en empresas novas. Mensualmente, 
ou con maior frecuencia en períodos concentrados, reunirase a Comisión 
Electoral Comarcal, ou ben introducirase na orde do día do Secretariado 
Comarcal un punto a este respecto:
a.	 Seguimento	dos	vencementos	próximos	e	planificación	das	accións	a	

realizar.
b. Seguimento de empresas brancas, das empresas nas que temos nova 
afiliación	e	non	temos	representación,	e	das	empresas	con	represen-
tación doutras centrais.

c.	 Identificación	dos	ciclos	positivos	e	negativos	de	cada	estrutura,	para	
poder actuar ao respecto e apoiar as estruturas que o necesiten.

Nestas reunións de planificación e seguimento, é absolutamente impres-
cindíbel e obrigada a participación de todo o persoal liberado así como dos 
axentes sindicais.
• Procurar a participación de delegados e delegadas, coa celebración de 

asembleas de delegados/as periódicas e mantendo contacto directo 
con eles/as, para acadar a súa implicación na actividade sindical, non só 
no seu centro de traballo ou empresa. Isto acompañarase da necesaria 
formación, fomentando a súa participación nas actividades formativas 
que se planifiquen internamente, mais tamén no propio contacto e im-
plicación nas accións sindicais que leve a cabo a central.

• Garantir a necesaria presenza regular nos centros de traballo, tanto nos que 
temos representación, como naqueles onde non a obtivemos pero si temos 
afiliación ou presentamos candidatura. As visitas ás empresas e centros de 
traballo deben ser periódicas e constantes e estar incluídas na planificación 
que se faga. Para isto, apoiarémonos, entre outras, nas campañas nacionais, 
aproveitando para levar a traballadores e traballadoras a información sobre 
os nosos posicionamentos e accións, e non deixando descansar nos envíos 
de correo electrónico ou redes sociais o permanente contacto directo que 
debemos manter coa nosa base social nos centros de traballo e empresas.

• Durante estes catro anos procurouse mellorar as bases de datos e a 
información que con certa frecuencia se remite ás distintas estruturas. 
Debemos afondar aínda máis nesta mellora, posto que esa información é 
fundamental á hora de planificar o traballo electoral (e a acción sindical): 
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actualización da base de datos de afiliación, incrementando ou revisan-
do os datos de contacto para o envío de información; posta ao día dos 
datos de delegados/as, de xeito que todos/as sexan tamén afiliados/as; 
revisión constante dos datos de altas e baixas de afiliación, devolucións 
e rexeitamentos de cotas...

• Revisar, reforzar e poñer en práctica o Plan de Traballo Organizativo (méto-
dos de traballo) para o persoal liberado e axentes sindicais, nomeadamente 
no que ten a ver coas xuntanzas de coordinación e planificación do traballo.

 2.4 A CIG nos centros de traballo: as seccións sindicais 
A sección sindical é o garante para a implicación na afiliación do ideario 

da CIG e de levar á clase traballadora nos centros de traballo o noso impulso 
mobilizador. É unha necesidade para a central sindical constituír seccións 
sindicais coas que poidamos traballar para ampliar o noso proxecto; desde 
as federacións farase seguimento e promoverase a constitución e pulo das 
seccións sindicais en todas as empresas con presenza da CIG.

Esta é a estrutura básica e polo tanto aquela na que é máis doado im-
plicar a afiliación dun xeito activo. O funcionamento da sección sindical é 
ademais un elemento de forza e mobilizador da central sindical na empresa 
e unha cobertura importante do delegado ou delegada diante de calquera 
actitude belixerante ou coactiva da patronal.

É necesario que desde as seccións sindicais se procure unha comuni-
cación eficiente, non só para a propia afiliación, senón para o conxunto das 
persoas traballadoras. A totalidade do cadro de persoal ten que coñecer 
as posicións e obxectivos da CIG. Para iso teranse que desenvolver as 
actuacións necesarias e máis acaídas para o contexto, desde a edición de 
boletíns periódicos, circulares ou asembleas.

A sección sindical ten que ter un funcionamento regular e dinámico, 
prestando especial atención á realización de asembleas coa nosa afilia-
ción (á marxe de que se desenvolvan outras para o conxunto das e dos 
traballadores, nas que debemos participar activamente). As asembleas de 
afiliados/as non deben ter só un carácter informativo; temos que promover 
activamente que nelas se produza o debate e que haxa a maior participación 
posíbel como xeito de implicar a toda a nosa afiliación, o que redundará 
nunha maior fortaleza paraa nosa central sindical.



146

FORZA PARA AVANZAR

Na comunicación
Fronte á reiterada invisibilización da CIG por parte dos grandes medios de 

comunicación, é imprescindíbel que as seccións sindicais difundan a súa ac-
ción sindical, socialicen os conflitos e trasladen as iniciativas e reivindicacións 
da CIG á afiliación e a clase traballadora. Para iso é necesario que a sección 
sindical se coordine coa súa Federación e co gabinete de comunicación e pres-
te especial a atención a cuestións como poden ser o idioma, os contidos que 
se colgan nas redes, as intervencións ou a convocatoria das roldas de prensa.

Nas redes
Tamén é necesario o asesoramento da central sindical en cuestións como o 

emprego das redes sociais. Calquera sección sindical ten que informar debida-
mente as estruturas do sindicato da creación de ferramentas de comunicación nas 
redes sociais. O seu correcto uso pode ser unha ferramenta para a difusión dos 
nosos contidos e convocatorias en facebook, twitter ou mesmo polo whatsapp.

Na negociación colectiva
Para o fomento a participación e mellora na formación sindical as mesas 

de negociación dos convenios galegos e de sector deberán estar maiorita-
riamente composta por delegados/as das sección sindicais. 

Na preparación do anteproxecto, negociación e asinamento dos con-
venios de empresa as seccións sindicais terán en conta as liñas fixadas 
anualmente no documento confederal de negociación colectiva, así como 
os principios da nosa central sindical, procurando a máxima coherencia.

Na afiliación
Facer máis grande o corpo afiliativo da sección sindical dálle máis po-

der á CIG dentro do centro de traballo. Cantas máis persoas traballadoras 
asumen, participan e difunden o discurso da CIG,  maior forza conseguimos 
na defensa dos nosos dereitos. É preciso marcar obxectivos anuais de afilia-
ción por parte das seccións sindicais, así como un seguimento das persoas 
afiliadas, tanto as indefinidas como as que teñen contratos eventuais e polo 
tanto están nunha situación de maior febleza.

Nas empresas principais
O aumento da precariedade e das novas formas de explotación laboral está 

a cambiar a composición das persoas traballadoras nos cadros de persoal. 
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Un número moi elevado de actividades que pertencían á empresa principal 
son externalizadas. As persoas traballadoras destas empresas subcontratadas 
son as que sofren a maior precariedade, na maior parte dos casos sen repre-
sentación da CIG ou con escasa implantación sindical. As seccións sindicais 
deben promover, desde as propias empresas candidaturas da CIG, a afiliación, 
o asesoramento e a defensa destas persoas traballadoras, chegando a realizar 
dentro do centro de traballo reunións periódicas coa representación da CIG 
destas empresas para desenvolver plans e traballo conxunto.

 2.5 Métodos de traballo 
  e funcionamento dos organismo de dirección

A estrutura da que nos dotamos, comarcas e federacións, organizadas 
territorial e sectorialmente ten demostrado a súa eficacia mais tamén algunhas 
eivas de funcionamento, derivadas de certas tendencias ao parcelamento, 
por veces estanco, do traballo. Unha realidade que vai desde o traballo esca-
samente partillado entre federacións, e mesmo das unións locais, e as cabe-
ceiras das unións comarcais, cando non directamente da individualización.

Para evitar isto temos fixado en diversas ocasións, desde a asemblea 
sindical nacional de 2012, unha serie de métodos de traballo para corrixirmos 
estas desviacións e mellorarmos no funcionamento tanto dos organismos 
como das estruturas que non se teñen aínda despregado suficientemente. 
Neste sentido, as reunións periódicas dos cadros sindicais teñen como 
obxectivo primeiro a socialización e posta en común do noso traballo sin-
dical, entendéndoo como unha ferramenta de revisión e análise. É preciso 
incidir na mecánica dunha reunión de avaliación e contraste de experiencias 
do desenvolvemento das campañas na parte máis pragmática, ao non ser 
organismo de dirección, pero si onde se levan a efecto as decisións dos or-
ganismos na acción sindical. A adecuación dos métodos de traballo ten que 
orientarse tamén para o fortalecemento, do punto de vista organizativo, do 
modelo sindical CIG, apostando por alargar a participación activa na acción 
sindical tanto de delegadas e delegados como do conxunto da afiliación, 
evitando dinámicas nas que a organización se torna hiperdependente de 
cadros liberados/as e/ou dirixentes e creando as condicións para a coordi-
nación do traballo entre estruturas e a renovación cos relevos necesarios.

A coordinación e o traballo en común é a mellor ferramenta contra os 
perigos de “individualización” do traballo. A propia estrutura federativa, que 
nalgúns casos implica un traballo directo levado a cabo en cada comarca por 
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unha persoa ou por un número reducido delas, ou o que se realiza desde as 
unións locais se non existe unha coordinación áxil coa unión comarcal, pode 
conducir a un traballo en compartimentos estanco que debe ser superado 
con prácticas de socialización do traballo.

Neste sentido, tórnase imprescindíbel o correcto funcionamento dos 
organismos de dirección tanto federativos como confederais en todos os 
ámbitos e niveis territoriais. Nomeadamente, as executivas comarcais de 
federación deben asegurar un funcionamento periódico regular, e as súas 
xuntanzas deben servir para a planificación do traballo máis alá do inme-
diato e tamén para a avaliación do xa realizado. Ademais, os secretariados 
comarcais confederais deben configurarse, como xa ocorre a nivel nacional, 
como un espazo central para a deliberación ampliada, a corresponsabili-
zación nos acordos e para procurar unha coordinación  máis efectiva entre 
no conxunto da Confederación, o que esixe que se garanta a asistencia e 
participación activa nestes por parte de todas as federacións.

A central sindical ten que ser entendida como un todo, non como a suma 
de partes xa que a capacidade de actuación se multiplica na colaboración 
entre estruturas, ben sexa entre distintas federacións, das unións locais coa 
comarcal ou coa totalidade da confederación. Non serve de nada tomar 
acordos na Confederación se as federacións e as comarcas non os toman 
como decisións propias e como tal as aplican.

Organizar o traballo, fixar prioridades, estabelecer programas e calen-
darios de acción sindical require dunha visión ampla e global, sabendo 
compatibilizar as obrigas e traballos propiamente federativos ou comarcais 
coa execución de campañas confederais. A esixencia dunha organización 
correcta dos traballos nos diferentes niveis obriga a que as campañas apro-
badas a nivel nacional partan da capacidade real e temporal das federacións, 
as unións comarcais e locais, tomando en consideración as condicións 
obxectivas que hai para desenvolvelas, mais igualmente do compromiso de 
todas estas para se implicar nelas e executalas coordinada e correctamente.

O feito de que as federacións non teñan implantación, polo xeral, nas 
unións locais debe ser un elemento a corrixir na planificación dos traballos 
federativos neses ámbitos locais. Ao tempo que as campañas confederais 
nacionais ou comarcais deben seguir na liña de se estender no máximo por 
todo o país, especialmente naquelas vilas con implantación de unións locais, 
as federacións deben programar unha estratexia de maior implicación nas 
localidades e de coordinación coa estrutura sindical local, fixando como 
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obxectivo aumentar o traballo sindical e a coordinación por todo o país, ao 
tempo que se reforza unha maior presenza federativa, apegada aos centros 
de traballo e da man das estruturas locais.

 2.6 Acción sindical en relación coa acción xudicial
A acción xudicial non pode substituír o sindicalismo. Temos que ter como 

principio que a “legalidade” non é sinónimo de xustiza.
Os problemas laborais e sociais que afectan á clase traballadora non 

teñen por que ter una solución que encaixe necesariamente na legalidade 
vixente; e mesmo que encaixe, non nos é estraño comprobar como dous 
casos idénticos rematan en sentenzas distintas, demostrando que a “xustiza” 
española é, no mellor dos casos, caprichosa.

A asesoría xurídica da CIG é unha ferramenta á nosa disposición, pero 
incardinada dentro do noso modelo sindical. Non pode suplir nunca a acción 
sindical e, de ser necesario, debe complementala. Hai que fuxir da tenta-
ción de encamiñar os afiliados e afiliadas ás asesorías para que formulen 
as súas dúbidas, limitando esa posibilidade aos casos claros que deben 
derivar nunha demanda viábel. 

Os avogados e avogadas da CIG fan asesoramento para que poidamos 
dar unha atención adecuada ao conxunto da afiliación e artellemos accións 
sindicais que redunden en beneficio do colectivo. 

Dentro do noso modelo, a acción sindical supón ter a dispoñibilidade 
e os coñecementos para xestionar coa empresa as controversias que se 
poidan dar nos centros de traballo e a capacidade de organizar e sermos 
capaces de realizar a presión social necesaria para lograr os obxectivos 
marcados nos conflitos que se dean, independentemente do seu encadre ou 
viabilidade legal. En todo conflito debemos priorizar a acción sindical fronte 
á xudicial, servindo a xudicialización unicamente como acompañamento da 
nosa acción sindical, non podendo ser substituta desta.

Fortalecer a coordinación entre as distintas asesorías, para facilitar ás es-
truturas información que permita pasar, de ser o caso, das accións xudiciais 
iniciadas a unha posíbel acción sindical, permite contar con esa superioridade 
que nos dá a acción sindical e evitar a subxectiva acción da “xustiza” española.
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 3 Formación, a ferramenta 
para a toma de conciencia

O crecemento da CIG na representación sindical débese, entre outras 
cousas, á nosa combatividade e coherencia na defensa dos dereitos das 
traballadoras e traballadores, acompañadas dunha capacidade resolutiva 
e de xestión nos problemas e conflitos, que non sería posíbel sen unha for-
mación axeitada. A maior presenza da CIG nos centros de traballo debe ir 
acompañada dun programa formativo que proxecte na execución da nosa 
acción sindical os principios ideolóxicos dos que nos dotamos.

Para desenvolvermos un traballo eficaz como representantes sindicais, 
é condición imprescindíbel termos os coñecementos precisos sobre os 
dereitos conquistados e sobre aqueloutros aínda non conseguidos, que 
conforman as nosas reivindicacións no día a día. O proxecto sindical da 
CIG non tería sentido de entendermos o noso traballo como simple xestión, 
pois para transformar as condicións laborais e de vida da clase traballadora 
é preciso tronzar a dependencia do noso país e mudar o modelo económi-
co. De aí que teña unha importancia vital a formación político-sindical das 
persoas liberadas, delegadas e integrantes dos organismos de dirección. 

Precisamos mellorar os coñecementos sobre nóminas, liquidacións, 
lexislación laboral… mais tamén entender o funcionamento do sistema 
capitalista, as dinámicas que rexen as relacións de explotación colonial, 
o lugar que ocupa a nosa nación no Estado e no mundo, as claves da ex-
plotación específica das mulleres, etc. O coñecemento da nosa historia, a 
xestación e desenvolvemento das organizacións nacionalistas, da propia 
CIG, é imprescindíbel para consolidar o noso proxecto de central sindical 
útil aos intereses da clase traballadora galega.

Mención á parte merece o afianzamento do uso do galego. O emprego 
do idioma sempre nos diferenciou dos sindicatos españois, que, aínda que 
nunca fixeron un uso normalizado do galego, cada vez máis e sen complexos 
desenvolven o seu traballo sindical en español. A nosa firmeza na defensa do 
idioma pasa polo emprego deste por parte das/os nosas/os representantes, 
liberados/as e delegados/as. Cómprenos facilitar a mellora do galego tanto 
nos seus usos orais como escritos, así como o coñecemento das causas da 
súa minorización e as posibilidades de revertermos esta situación.
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 4 Comunicación, redes sociais. A difusión 
da mensaxe en tempos de pandemia

Nos catro anos transcorridos desde o VII Congreso o pulo das comu-
nicacións a través das redes sociais, así como a propia evolución destas, 
obrigounos a ir revisando, con maior asiduidade, as necesidades e os 
enfoques na política de comunicación da central sindical e das distintas 
estruturas, para dar resposta aos acordos congresuais.

No citado VII Congreso acordouse unha remuda das nosas webs sec-
toriais para darlles unha maior unidade e coherencia (sen comprometer a 
necesaria autonomía federativa), así como afrontar a nosa presenza en redes 
sociais (twitter, facebook, youtube...) para sermos máis eficaces nas nosas 
comunicacións en consonancia coa relevancia que estas viñan adquirindo. 

Hai catro anos acordamos crear unha Comisión Nacional de Comunica-
ción que veu reuníndose con asiduidade coa participación das estruturas 
federativas, comarcais e confederais, onde se foron afrontando os distintos 
retos que xurdiron e que fomos analizando, o que nos permitiu sermos quen 
de ir ao ritmo dos cambios que a comunicación dixital impón, fortalecendo 
un espazo de información mais tamén de formación sindical. 

Nos próximos anos, debemos traballar por consolidar as tarefas desta 
Comisión Nacional, pero tamén é obrigada a preocupación que desde as 
federacións e comarcas hai que ter por mellorar e completar os axustes 
cos poder facer un seguimento e atención real á actividade das diferentes 
redes sociais existentes en cada ámbito, para que con esa coordinacion 
aproveitemos ao máximo o potencial comunicativo que temos.

Para o bo mais tamén para o malo, non podemos perder de vista nunca 
que esta inmensa capacidade de comunicar a través das redes obriga a ser 
responsábeis á hora de prestar a debida atención desde os organismos de 
dirección no seu uso e nas mensaxes que lanzamos, porque o que trans-
mitimos non son posicións individuais, son posicións da CIG, que deben 
estar oportunamente colectivizadas. 

Neste sentido déronse pasos na identificación de perfís asociados ao 
sindicato; a creación dun censo destes; e fornecéronse periodicamente fe-
rramentas para dotar de certa unidade de imaxe aos distintos perfís públicos 
colectivos e persoais que se poidan identificar como CIG. 

Elaborouse unha guía de boas prácticas para a comunicación en xeral 
e para as redes sociais para os nosos cadros sindicais, e, a través do noso 
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gabinete de comunicación, deuse un enfoque máis profesional ás nosas 
comunicacións externas. Tamén se fixo un esforzo na creación de materiais 
audiovisuais que fixesen máis atractiva a difusión das nosas campañas e 
mobilizacións.

A unificación dos distintos boletíns informativos en papel nun único 
“Boletín Sindical” con maior periodicidade e un formato de menor número 
de páxinas realizouse con éxito, permitíndonos unha análise sindical máis 
pegada á actualidade pero a súa difusión entre a nosa base afiliativa en 
formato impreso non foi todo o satisfactoria que debería, cuestión na que 
debemos facer fincapé no próximo mandato, xa que este é un medio perfecto 
para achegármonos ás empresas. 

A mesma rectificación debémola facer na difusión de propaganda das 
diferentes campañas desenvolvidas nestes catro anos. A difusión de propa-
ganda a través de medios telemáticos non pode substituír, nin pode relaxar de 
ningún xeito a nosa visita aos centros de traballo, nin a difusión da información 
e propaganda a través dos soportes físicos e aproveitando a nosa capacidade 
de chegar a toda a clase traballadora de forma directa, co contacto presencial.

A pandemia da covid-19 veu supor un enorme reto comunicativo. Nun 
primeiro momento, a necesidade de formar e informar con rigor, rapidez e 
sinxeleza a nosa base nas empresas, nun contexto tan complexo e des-
coñecido, puxo a proba a nosa capacidade de adaptación, cuestión que 
resolvemos con certa eficacia a través do uso de infografías didácticas e sim-
ples que difundimos a través das redes sociais, e permitiunos dar resposta 
á demanda desta información por parte dos nosos cadros e base afiliativa, 
facendo da nosa web unha referencia importantísima neses momentos.

Nun segundo momento, tras o final do estado de alarma de antes do 
verán de 2020, as necesidades foron mudando a facer visíbel as nosas al-
ternativas e difundir as nosas mobilizacións ante unha prensa anestesiada 
e máis precaria ca nunca, polo que tivemos que valernos dos nosos pro-
pios medios para producir e difundir socialmente as nosas convocatorias 
e mobilizacións. 

Neste sentido a situación mediática, xa de por si precaria e refractaria 
coa nosa alternativa sindical, volveuse aínda máis dependente do poder, 
limitando o seu labor a ser altofalante das consignas e desinformación oficial. 
Cómpre seguirmos fortalecendo a nosa aposta por medios de comunica-
ción alternativos, que, sen ser perfectos precisamente, poidan trasladar á 
sociedade os nosos puntos de vista.
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Un dos nosos maiores retos, que aínda se mantén e que ten visos de 
continuar tras a pandemia, é como chegar ás traballadoras e traballadores 
en teletraballo de xeito eficaz, especialmente naqueles sectores nos que se 
impuxo esta modalidade de relacións laborais de xeito máis xeneralizado. 

Así, debemos facer unha fonda reflexión acerca da metodoloxía e medios 
máis axeitados para o sindicato e as seccións sindicais, delegadas e dele-
gados, para accedermos ao persoal en teletraballo. De igual xeito debemos 
ter acceso aos medios telemáticos necesarios para poder facer chegara este 
persoal as nosas comunicacións sen menoscabo do dereito á protección 
dos datos persoais das traballadoras e traballadores nin interferencias das 
empresas (neste sentido témonos dotado dun sistema propio para realizar 
videoconferencias). 

A nosa mellor arma para sermos útiles na nosa función vai ser poñer en 
maior valor a afiliación ao sindicato como medio máis efectivo para que o 
persoal poida recibir información e participe da nosa acción sindical de for-
ma segura e sen interferencia das empresas; planificando a nosa estratexia 
comunicativa adaptada á nova realidade empregando as ferramentas de 
mensaxaría instantánea e os perfís nas redes sociais para a comunicación 
de conxuntura, sen esquecer que os formatos físicos e as asembleas para 
campañas e análise máis de fondo son para nós os fundamentais e que te-
mos que prestarlles grande atención para mantelos, recuperalos e reforzalos.
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 5 Xubilados/as e pensionistas
Vivimos un momento incerto, no que as persoas maiores se atopan 

nunha situación de grande vulnerabilidade. A pandemia da covid-19 está 
aínda presente, cuestionando a xestión que o goberno de Feixó fixo desta, 
nomeadamente na atención sanitaria e nas residencias e centros de día. 
Asistimos ademais a un novo ataque ao Sistema Público de Pensións 
mediante os recortes que se impoñen desde a Unión Europea a través do 
goberno “progresista”. A situación demográfica camiña cara a un (aínda) 
maior envellecemento e, no futuro, cada vez máis maiores vivirán en soidade. 

É, pois, máis evidente ca nunca, o acerto que no seu momento tivemos 
como central sindical ao organizar a afiliación xubilada ou pensionista e in-
tegrala na vida sindical dun xeito máis activo e directo, e avivar un colectivo 
que non fixo máis que medrar e fortalecerse organizativamente desde o VI 
Congreso en que tomamos esa decisión. Desde entón, levouse adiante 
diversa actividade: mobilizacións, recollidas de sinaturas, organización 
de palestras, difusión das nosas propostas en repartimentos ou mesas 
informativas...

Desde a celebración do VII Congreso, e a raíz das análises que nel se 
deron, puxéronse en marcha as accións necesarias para dar un novo impulso 
ao colectivo, acordadas no relatorio congresual. Así, en 2017 constituíuse 
a Comisión Nacional do Colectivo de Xubilados/as e Pensionistas da CIG 
e, ao mesmo tempo, tamén as Comisións Comarcais alí onde foi posíbel 
facelo. Así mesmo desde a Comisión Nacional designouse a persoa para 
participar con voz, pero sen voto, nas reunións do Secretariado Confederal.

Durante estes catro anos, o colectivo non perdeu forza e, do mesmo xeito 
que nos catro anteriores, levou a cabo actividade inxente, na que destacan 
as numerosas mobilizacións en defensa do Sistema Público de Pensións, 
ou a campaña pola dignidade na atención da dependencia. Tamén a nivel 
comarcal se organizaron algunhas actividades en certas localidades. 

Con todo, é importante sinalar que a implantación e fortaleza organiza-
tiva é desigual no territorio, habendo comarcas cun importante número de 
afiliados/as participando da actividade do colectivo a nivel local, mentres 
que outras aínda non conseguiron estabelecer unha dinámica comarcal que 
axude a manter unha actividade propia a maiores da que se programa a 
nivel nacional. Isto é debido, fundamentalmente, a dúas causas. A primeira 
é que a implicación das federacións no fortalecemento do colectivo é moi 
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desigual, até o punto de que na Comisión Nacional non hai representación 
dalgunha delas. Pola contra, algunha federación está sobrerrepresentada, 
posto que hai comarcas nas que a participación de afiliación bebe case 
exclusivamente dunha federación. A segunda razón débese á dificultade de 
conseguir que a afiliación manteña o seu vínculo coa central sindical cando 
chega a idade de xubilación.

De aí que, sen facer grandes cambios organizativos, por non ter conse-
guido a madurez e implantación territorial suficiente, o obxectivo dos vin-
deiros anos sexa reforzar o colectivo nas comarcas e federacións, de xeito 
que en cada unión comarcal haxa unha Comisión Comarcal con dinámica, 
participación e actividade propia. Para iso:

• Procurarase unha homoxeneización entre federacións e unións comar-
cais á hora de poñer en marcha medidas que teñan como obxectivo 
acadar a permanencia na central sindical e a implicación activa na 
actividade	do	colectivo	daquela	afiliación	que	chega	á	idade	de	xubi-
lación.

•	 Co	fin	de	renovar	a	estrutura	coordinadora	do	colectivo,	antes	dos	seis	
meses posteriores ao VIII Congreso, todas as estruturas (federacións 
e comarcas) deberán nomear unha persoa representante na Comi-
sión Nacional. Do mesmo xeito, en cada Unión Comarcal, todas as 
federacións e unións locais nomearán representante para a Comisión 
Comarcal. É imprescindíbel o cumprimento desta cuestión para acadar 
o obxectivo recollido no punto seguinte.

• Buscarase impulsar unha dinámica propia de actividade nas unións 
comarcais onde sexa posíbel, con cuestións de índole local que poidan 
ser de interese, e promover denuncias, reivindicacións, mobilizacións 
ou aquelas accións que se vexan acaídas, para levar a cabo máis alá 
da actividade que se programe a nivel nacional.



156

FORZA PARA AVANZAR

 6 Rede de apoio a persoas desempregadas:
plan de axuda alimentaria 

Nos vindeiros catro anos é moi posíbel que a crise industrial e produtiva 
que está a vivir o noso país sumada á crise derivada da covid-19, sen alter-
nativas políticas e de emprego a esta, supoña un incremento importante dos 
traballadores e traballadoras que deriven nunha situación de desemprego. 
Nun contexto social e laboral de perda de dereitos e de perda de poder 
adquisitivo da clase traballadora, onde ter traballo e ter un salario non ga-
rante a saída da pobreza, o desemprego supón para moitos traballadores 
e traballadoras unha situación dramática e de emerxencia social, e quedan 
en absoluta desprotección por parte das políticas económicas e sociais. A 
temporalidade, a eventualidade, os baixos salarios, a desprotección social 
que estamos a vivir no mundo do traballo non pode permitir que asumamos 
con normalidade e naturalidade a implantación destes mecanismos de 
precariedade. Desde unha organización de clase, onde a solidariedade e 
a loita deben ser bandeira da nosa actuación, obríganos a ter presente nas 
nosas dinámicas organizativas buscar alternativas de defensa das persoas 
desempregadas, alternativas que deben de centrarse nunha orixe reivindi-
cativa e solidaria, e non caritativa.

Por experiencias do pasado sabemos que resulta difícil desenvolver 
estratexias de traballo coas persoas desempregadas, posto que a súa 
preocupación está moi centrada na busca de emprego, ao tempo que a 
rotación das persoas en desemprego, pois provoca que non sexa doado 
manter dinámicas de traballo estábeis no tempo.

Mais desde os órganos de dirección da central debemos estudar alterna-
tivas de cara a organizar á afiliación en situación de desemprego e debemos 
deseñar accións reivindicativas e propositivas enfocadas á mesma, onde a 
afiliación desempregada sexa protagonista, mais onde participemos todos 
e todas. Que sexamos capaces de achegar as nosas accións e propostas 
ás persoas en desemprego tamén fará que sexamos unha organización 
referente para elas á hora de incorporarse ao mercado de traballo, o que 
nos fortalecerá como sindicato.

Como mecanismo de solidariedade para a afiliación desempregada e 
en situación de emerxencia, na CIG témonos dotado do Plan de Axuda 
Alimentario, un Plan baseado na solidariedade entre a afiliación do que 
carecen outras organizacións sindicais e que na nosa acción sindical non 
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fomos quen de valorizar na medida que merece. O seu funcionamento é 
desigual nas distintas comarcas, e nos últimos anos non fomos quen de 
fortalecelo. Existe un importante descoñecemento por parte da afiliación da 
súa existencia, así como das distintas opcións que hai para colaborar nel.

O Plan de Axuda Alimentaria é unha ferramenta da que dispomos que 
nos ten que permitir incentivar a solidariedade entre a afiliación da CIG, 
así como achegarnos a aquela afiliación que estea a pasar por situacións 
económicas precarias, e que poida sentir a axuda que entre toda a afiliación 
podemos achegar.

Neste punto, e diante dun contexto económico e social difícil, debemos 
adoptar medidas de fortalecemento do Plan, reducindo os requisitos para 
ser beneficiario/a (que pasará a ter cota simbólica mentres dure a situación 
de necesidade), que aumente o coñecemento do Plan por parte da afiliación, 
e que aumente o número de persoas participantes, tanto á hora de cola-
borar con este como de facer uso del. E debemos trasladar a información 
sobre este Plan de Axuda Alimentaria aos centros de traballo, buscando a 
implicación das seccións sindicais no seu desenvolvemento, para sermos 
quen de darlle utilidade e efectividade práctica e real, de forma que fomente 
a solidariedade e fraternidade entre a afiliación e que nos fortaleza como 
organización sindical.

A participación solidaria dos afiliados e afiliadas en situación de desem-
prego parece ser un camiño axeitado para lograr eses obxectivos, buscando 
que o apoio que se lles poida dar ás persoas que acudan ao Plan supere a 
repartición de alimentos, contando coa realidade das persoas beneficiarias 
e as persoas en situación de desemprego para canalizar as reivindicacións 
deses colectivos ante as institucións, fomentando iniciativas e promovendo 
actividades específicas até a consecución dun posto de traballo digno.
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 7  A CIG, organización feminista
Se a CIG é hoxe a central sindical con máis afiliación do noso país, e con máis 

capacidade mobilizadora, debémolo, en boa parte, a mantermos unha actitude 
combativa e de confronto cos poderes económicos, contra quen nos explota como 
clase e nos oprime como nación. Malia o acoso permanente dos poderes fácticos, 
fomos quen de ir disputando o espazo ás organizacións sindicais estatais, con-
solidando un proxecto sindical nacionalista nunhas circunstancias moi adversas.

No campo feminista, non foi fácil tampouco combinar as reivindicacións 
obreiras e proletarias co novo modelo social reivindicado polas mulleres, 
nun momento como o actual, profundamente influído por dinámicas estatais, 
onde o feminismo académico e institucional ten unha grande forza e unha 
grande capacidade de influencia. 

Para rachar con esta inercia, o sindicato fixo unha aposta por introducir 
na axenda do movemento feminista galego as demandas do feminismo de 
clase, xerando unha dinámica mobilizadora propia, centrada na problemática 
do país e que dese resposta ao rearmamento do patriarcado nas institucións 
nas que ostenta o seu poder.

Así nos últimos anos participamos activamente en mobilizacións contra sen-
tenzas machistas, como resposta ao cuestionamento público por parte da dereita 
(galega e do Estado), contra as lexislacións de igualdade, contra os dereitos 
reprodutivos, contra os dereitos das persoas trans, denunciando a privatización 
e recortes dos servizos públicos, mais tamén artellando resposta aos ataques 
levados a cabo pola progresía española, cuestionando o dereito ás pensións 
públicas, vulnerando dereitos de conciliación, permitindo fendas salariais e de-
positando, en pleno contexto de pandemia, as responsabilidades de coidado 
das persoas, novamente nas mulleres, sen ningún tipo de contraprestación.

Fomos quen de impulsar campañas sostidas no tempo, non só centradas 
nas conmemoracións de datas senlleiras para o feminismo, senón vincu-
lando as nosas demandas con problemáticas ás que hai que dar resposta. 

Reinventámonos impulsando unha convocatoria de folga dirixida só ás 
mulleres traballadoras, por primeira vez na nosa historia sindical, ficando os 
homes nun papel secundario, colaborativo, correspondéndolles ás mulleres 
o liderado da xornada, denunciando a inxustiza que supón discriminar a 
máis da metade da humanidade polo simple feito de sermos mulleres, pola 
aplicación de políticas inxustas, do patriarcado arraigado nas institucións e 
no empresariado, por mor do sistema capitalista que nos oprime.
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Unha convocatoria que pretendía identificar o espazo baleiro que deixan as 
mulleres cando abandonan as súas tarefas, que os propios homes se cuestio-
nasen os comportamentos que dan orixe ás discriminacións, ao acoso, á violencia. 
Que toda a sociedade galega identificase as consecuencias que para as traba-
lladoras teñen as medidas postas en marcha polos gobernos e pola patronal, de 
desenmascarar a hipocrisía de moitas empresas, mesmo dos sindicatos españois 
(que pretendían reducir a folga a un acto simbólico, pactado coa patronal), e ao 
tempo poñer o foco de atención na necesidade de que os coidados deben ter 
outro valor social, e en visibilizar o importante papel que desempeñan as mulleres 
na sociedade mais que soe pasar totalmente desapercibido.

Somos conscientes de que debemos seguir traballando en sumar á con-
ciencia de clase a de xénero, a igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes, como unha ferramenta máis de loita, e iso pasa por crear conciencia 
feminista naquelas compañeiras que non a teñan. É preciso recoñecerse 
como oprimidas, para despois loitar e superar esa opresión e, por tanto, 
entrar nos mecanismos de poder que nos oprimen.

Grazas ao inxente traballo da Secretaría das Mulleres e ao compromiso 
das distintas estruturas, demos pasos firmes para impregnar na conciencia 
de clase unha nova consciencia, deconstruíndo a nosa linguaxe, o noso 
modelo comunicativo e formativo, co obxectivo de que se asuma como 
propio o discurso feminista dentro do noso modelo sindical.

A nosa aposta non se reduce a unha declaración de intencións, senón que 
implicou cambios estatutarios, organizativos e estruturais, dirixidos a incorpo-
rar mulleres á toma de decisións, mais tamén a mudar comportamentos, há-
bitos, na planificación do traballo relacionado coa problemática das mulleres.

Nese camiño debemos continuar, de xeito que sigamos analizando a 
situación no seo da Comisión Nacional das Mulleres (nas convocatorias de 
encontros de delegadas, e nas asembleas de afiliadas), achegando propos-
tas e liñas de actuación que serán aprobadas á súa vez nos organismos 
confederais, e facendo seguimento do grao de cumprimento das iniciativas. 

Paralelamente, debemos continuar coa formación de cadros en todas 
aquelas materias relacionadas coa igualdade de oportunidades (nas nosas 
plataformas na negociación colectiva, na negociación de plans de igualdade, 
e protocolos de acoso), incrementando a participación activa das mulleres nas 
estruturas da Confederación, fortalecendo o discurso feminista da CIG como 
central, consolidando a CIG como ferramenta útil para as mulleres traballado-
ras, e constituíndonos como referentes do feminismo nacionalista e de clase.
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Estatutos
da Confederación Intersindical Galega (CIG)

Actualizados após os debates no VIII Congreso 
(9 de outubro de 2021)
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Título I
Da definición, ámbito e obxectivos

Artigo 1
A Confederación Intersindical Galega (en siglas, CIG) é unha organización 

sindical dos traballadores e das traballadoras galegas, constituída para a 
mellor defensa dos seus intereses, desde unha perspectiva de clase, femi-
nista e non patriarcal, que aspira a unha Galiza plenamente soberana e sen 
explotación. A CIG exprésase en galego, que defende como único idioma 
oficial de Galiza, promove a súa completa normalización e comprométese 
a facer un uso non sexista da lingua. Respecta o uso das distintas formas 
da escrita entre a súa afiliación.

Artigo 2
A CIG estabelece a súa sede social central en Santiago de Compostela, 

rúa Miguel Ferro Caaveiro, núm. 10.
O Consello Confederal poderá decidir o cambio do domicilio social.

Artigo 3
A CIG constitúese por tempo indefinido e goza de personalidade xurí-

dica propia e de plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus 
obxectivos.

Artigo 4
A CIG ten por ámbito territorial o de Galiza e nela poden participar todos 

os traballadores e todas as traballadoras que desempeñen ou busquen 
desempeñar un traballo asalariado, sen limitación ningunha.

Artigo 5
A CIG ten como única lingua a galega, defendéndoa como única lingua 

oficial de Galiza e asumindo o compromiso de contribuír á súa normalización.

Artigo 6
A CIG basea a súa actuación nos principios e obxectivos fixados no seu 

Programa, nos acordos adoptados nos seus Congresos e nas resolucións 
dos órganos do goberno regulados nestes  Estatutos. 
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Título II
Dos membros

  Capítulo 1
  Da condición de afiliado ou afiliada

Artigo 7
Poderanse afiliar á CIG todos os traballadores e todas as traballadoras 

de Galiza, independentemente da súa situación laboral como activos/as, 
parados/as, xubilados/as ou pensionistas.

Artigo 8
As traballadoras e os traballadores autónomos, así como as socias e 

socios de cooperativas e de sociedades anónimas laborais ou asimiladas 
que non teñan traballadores ou traballadoras asalariadas ao seu cargo, 
poderán participar na CIG nos termos que determine o Consello confede-
ral. Igualmente aprobará a fórmula de adhesión especial con que poidan 
vincularse os traballadores e as traballadoras galegas residentes no exterior.

Artigo 9
A afiliación é individual e voluntaria, co único requisito da aceptación destes 

Estatutos e respecto dos principios e obxectivos, e sen que poida ser limitada 
por razóns de idade, sexo, nacionalidade, ideoloxía, relixión ou filiación política.

Artigo 10
A condición de afiliado ou afiliada produce efectos desde o primeiro día 

do mes da formalización da ficha de afiliación, que se entenderá realizada 
no momento da asignación dun número de afiliación, aínda que o acceso 
a unha atención especifica, que requira un asesoramento individualizado, 
xa sexa sindical ou técnico, así como a participación en eleccións internas 
non se poderá reclamar até que transcorran tres meses desde aquela data 
e se satisfagan as cotas correspondentes a ese período.

A Executiva Confederal conservará e actualizará os ficheiros de afiliación 
coa maior re- serva e discreción, nos termos da lexislación vixente sobre 
protección de datos. Os órganos confederais da CIG terán acceso en todo 
momento aos ficheiros dos órganos sectoriais e territoriais. As federacións 
terán acceso aos datos referidos ao seu ámbito.
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Artigo 11
O afiliado ou a afiliada poderá causar baixa na CIG polas seguintes 

causas:
a) A petición propia.
b) Por non aboar a cota sindical nos tres primeiros meses desde a forma-

lización da ficha de afiliación.
c) Por non aboar a cota durante seis meses sen alegación dunha causa 

xustificada; neste caso poderá producirse o reingreso sen perda dos 
dereitos de antigüidade tras pagamento previo das cotas que se deban 
e sempre que non transcorresen máis de doce meses.

d) Por deixar de reunir as condicións requiridas nos artigos 7 e 8 destes 
Estatutos.

e) Por sanción.
f) Participar en candidaturas doutras organizacións sindicais nas eleccións 

sindicais en concorrencia coas da CIG.
g) Por ter condena mediante sentenza xudicial por delitos de violencia de 

xénero
A reincorporación á CIG de quen causase baixa por algunha das cau-

sas estabelecidas nos apartados e), f) ou g) deste artigo requirirá informe 
favorábel previo do Secretariado Confederal, despois de consultar cos 
organismos afectados.

Calquera das partes implicadas no proceso, en caso de desacordo coa 
decisión tomada, poderá recorrer ao Consello Confederal.

  Capítulo 2
  Do réxime de dereitos e deberes

Artigo 12
Son dereitos dos afiliados e das afiliadas da CIG os seguintes:

a) Participar na CIG en igualdade de condicións que os demais membros.
b) Garantía da súa liberdade de expresión interna e de respecto ás súas ideas.
c) Elixir e ser elixido ou elixida para calquera cargo ou para calquera ámbito 

de representación.
d) Ter acceso aos locais sociais, á documentación e ás publicacións da CIG.
e) Ser axudado en caso de represión por pertencer á CIG ou polo exercicio 

da actividade sindical.
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f) Acceder a unha atención especifica, que requira un asesoramento indi-
vidualizado, ben sexa sindical ou técnico, dos recursos sindicais de que 
dispoña a CIG.

g) Acceder aos recursos sindicais complementarios de que dispoña a CIG, 
nas condicións e cos requisitos que se estabelezan no seu réxime de 
xestión, que en ningún caso poderán supor discriminación dos dereitos 
subxectivos dos afiliados e das afiliadas.

h) Dereito a formar e organizarse dentro da central sindical, en colectivos 
afín aos seus ideais, sempre que non contraveñan os principios organi-
zativos e programáticos dos que se dote a Confederación.
 

Artigo 13
Son deberes dos afiliados e das afiliadas os seguintes:

a) Aboar a cota regulamentariamente estabelecida.
b) Respectar os Estatutos, os regulamentos e o programa da CIG, tanto 

no ámbito confederal como nos sectoriais correspondentes, e acatar os 
acordos validamente adoptados polos órganos de goberno confederais, 
sectoriais e territoriais.

c) Participar, na medida das súas posibilidades, nas actividades da CIG.

  Capítulo 3
  Do réxime de garantías e sancións

Artigo 14
A vixilancia do respecto dos dereitos estatutarios dos afiliados e afiliadas 

da CIG, así como a resolución das controversias na interpretación destes 
Estatutos, polos seus propios termos ou en relación cos aprobados polos 
sindicatos ou federacións ou cos regulamentos internos, así como a reso-
lución dos recursos en materia disciplinaria, son competencia da Comisión 
de Garantías.

Artigo 15
A Comisión de Garantías está composta por seis membros que, xunto 

con catro suplentes, serán elixidos polo Congreso por maioría de dous 
terzos. Os seus membros non poderán ocupar cargos que impliquen a súa 
participación no Consello Confederal.
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Artigo 16
Na actuación da Comisión de Garantías rexerá o principio de indepen-

dencia respecto de calquera órgano da estrutura da CIG. Os seus acordos 
adoptaranse por maioría de dous terzos dos membros. Notificará ao Con-
sello Confederal a iniciación de asuntos e remitiralle as resolucións que 
adopte, para efectos de información do organismo. Presentará un informe 
de actuación ante o Congreso e elaborará anualmente unha memoria da 
súa actividade, que presentará ante o Consello Confederal.

Artigo 17
A Comisión de Garantías elaborará un Regulamento de procedemento 

que, de acordo con estes Estatutos, sistematice o seu réxime de actuación; 
ese regulamento, que ten que aprobar o Consello Confederal por maioría 
de dous terzos, conterá cando menos as seguintes materias:
a) Dereitos e actividades amparados pola actuación da Comisión de Ga-

rantías.
b) Prazos e formas de presentar queixas ou reclamacións.
c) Prazos e procedementos de tramitación dos expedientes.
d) Tipos de resolución e os seus efectos.

Artigo 18
Os afiliados e as afiliadas da CIG só poderán ser sancionados/as, logo de 

apertura de expediente disciplinario e co procedemento estabelecido nestes 
Estatutos e, no seu desenvolvemento, no Regulamento de procedemento 
disciplinario, polos seguintes motivos:
a) Vulnerar os Estatutos, os regulamentos e o programa da CIG no ámbito 

confederal ou dos sindicatos e federacións nela integrados.
b) Non acatar os acordos validamente adoptados polos órganos de goberno da 

CIG e incumprir as resolucións definitivas ditadas pola Comisión de Garantías.
c) Desenvolver actividades manifestamente contrarias aos principios e 

obxectivos da CIG, incluídas as condutas de agresión ou discriminación.

Artigo 19
O expediente disciplinario deberá ser instruído polo organismo de maior 

rango ao que estea adscrito, se é o caso, a persoa expedientada, esixíndose 
para a súa resolución unha votación por maioría de dous terzos dos membros en 
primeira convocatoria e de dous terzos dos asistentes en segunda. En todo caso, 
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o Consello Confederal sempre terá a facultade de abrir expediente informativo ou 
disciplinario a calquera afiliado/a, independentemente da súa condición, cando 
os feitos xulgados afecten os intereses xerais do conxunto da Confederación.

Artigo 20
Na tramitación do expediente, o afiliado ou afiliada deberá recibir co-

municación por escrito da súa apertura e ser convocada a persoa cunha 
antelación mínima de quince días a unha reunión do organismo que vaia 
resolver, a fin de que sexa escoitada.

Artigo 21
En función do grao con que se cualifique o feito motivo do expediente, o 

afiliado ou afiliada poderá ser sancionado con algunha das seguintes medidas:
a) Censura por escrito, con apercibimento.
b) Suspensión temporal de dereitos como afiliado ou afiliada, por tempo que 

non poderá exceder dun ano. A suspensión poderá afectar a todos ou 
parte dos dereitos estabelecidos no artigo 12, especificándose claramente 
na resolución o seu alcance. A suspensión do dereito de participación 
estabelecido no apartado a) do artigo 12 implicará, se é o caso, a suspen-
sión no exercicio dos cargos que desempeñase a persoa sancionada.

c) A baixa como afiliado ou afiliada.
 

Artigo 22
Sen prexuízo da resolución definitiva, cando a especial gravidade dos 

feitos o fixese necesario, o organismo competente para instruír o expedien-
te poderá acordar no momento do seu inicio a suspensión cautelar dos 
dereitos como afiliado ou afiliada, en resolución motivada que requirirá o 
voto favorábel de dous terzos dos seus membros. Tal resolución poderá 
ser recorrida no prazo de tres días polo suspendido ante a Comisión de 
Garantías, que ten que resolver no prazo de dez días; a falta de resolución 
expresa no devandito prazo terá efectos de estimación do recurso.

Artigo 23
As resolucións definitivas dos expedientes disciplinarios poderán ser 

recorridas polas partes ante a Comisión de Garantías no prazo de 15 días 
desde a data de notificación desta, a cal no prazo dun mes desde o recurso 
adoptará unha resolución que confirme ou modifique a resolución recorrida. 
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Para isto poderá solicitar das partes ou de calquera organismo da CIG canta 
documentación ou comparecencias considere necesarias para resolver. En 
caso de desacordo coa resolución da Comisión de Garantías, quen resul-
tase sancionado con algunha das medidas previstas nos apartados b) ou 
c) do artigo 21 poderá recorrer ante o Congreso da CIG, sen prexuízo do 
carácter executivo da sanción desde que se dite a resolución da Comisión 
de Garantías.

  Capítulo 4
  Do réxime de incompatibilidades

Artigo 24
O desempeño de calquera cargo ou responsabilidade na CIG implica, 

ademais da xenérica destes Estatutos, a aceptación particular das incom-
patibilidades que se regulan neste capítulo.

Artigo 25
O desempeño de cargos ou responsabilidades que impliquen ser mem-

bro do Consello Confederal é incompatíbel con:
1. Secretaría Xeral, Presidencia ou cargos asimilados, ou portavoz público 

dunha organización política.
2. Parlamentario/a.
3. Alcalde/Alcaldesa ou concelleiro/a.
4. Cargo público de libre designación en calquera administración pública.
5. Participar a calquera nivel e clase nas xerarquías de calquera confesión 

relixiosa.
6. Exercer calquera cargo ou responsabilidade de representación ou ase-

soramento ao servizo de asociacións empresariais.
7. Estar vinculado a unha empresa mediante contratos especiais de alta 

dirección ou modalidades asimiladas.
 Ademais, o desempeño de cargos directivos nos Colexios Profesionais 

é incompatíbel co exercicio de responsabilidades sindicais de dirección 
ou liberacións a calquera nivel na CIG.
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Artigo 26
O desempeño de cargos ou responsabilidades nos órganos executivos 

da CIG (Executiva Confederal, Executiva Comarcal ou Local, órgano execu-
tivo nacional dun sindicato ou federación) é incompatíbel co desempeño de 
cargos individuais de idéntico ámbito e función dunha organización política, 
así como co exercicio da responsabilidade de portavoz público desta en 
calquera ámbito.

Artigo 27
A pertenza ao Secretariado Confederal da CIG é incompatíbel coa par-

ticipación en candidaturas das organización políticas nas eleccións locais, 
galegas, estatais ou europeas.

Artigo 28
O desempeño de calquera cargo, colectivo ou unipersoal, na central 

sindical (agás que a súa situación laboral sexa a de parado/a) é incompa-
tíbel coa impartición de cursos retribuídos en CIG-Formación. A devandita 
incompatibilidade estenderase a todas as persoas que realicen funcións 
de liberados/as da CIG, así como a todas aquelas persoas que, indepen-
dentemente das funcións que desempeñen, perciban retribucións da CIG.

Ningún liberado/a da estrutura da CIG, nin liberado/a de empresa por 
acumulación de horas, nin liberado/a da Área Pública, nin asalariados/as 
da CIG poderán practicar o pluriemprego, sempre e cando non sexa para 
completar a súa xornada laboral normal.

A condición de liberado/a asalariado/a da CIG a tempo completo é 
incompatíbel con ocupar cargos políticos institucionais de elección ou 
designación pública.
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Título III
Dos ámbitos de organización

  Capítulo 1
  Do ámbito sectorial

Artigo 29
Sectorialmente, a CIG organízase en estruturas profesionais coa deno-

minación de sindicato ou de federación, en que se agrupan os afiliados e 
afiliadas encadrados no correspondente sector en función da súa actividade 
ou orientación profesional/laboral. Todos os afiliados e todas as afiliadas da 
CIG son membros dun sindicato ou federación da central.

Artigo 30
Para efectos de adscrición sectorial dun afiliado ou afiliada en activo, 

poderase ter en conta a actividade principal do centro de traballo ou da 
subcontrata en que efectivamente traballe, ou ben a actividade principal da 
empresa ou administración pública para a que aquela preste servizos. En 
caso de desacordo entre os sindicatos ou federacións afectadas, o Consello 
Confederal poderá adoptar un criterio de adscrición con vixencia até que o 
acordo entre as estruturas sectoriais se produza.

A adscrición sectorial dun afiliado ou dunha afiliada en situación de paro, 
e mentres permaneza como tal, realizarase na estrutura que corresponda 
ao seu último traballo; no caso de ser demandante de primeiro emprego, 
na que resulte acorde coa súa orientación profesional/laboral e, se esta fose 
non específica, encadrarase no sector de oficinas e despachos.

Respecto do persoal propio da CIG, estabelécense as seguintes regras 
de adscrición:
a) quen realice funcións propias de liberado ou liberada nunha estrutura 

sectorial, na Federación para a que desenvolva a súa actividade sindical,
b) quen realice funcións de liberada ou liberado na estrutura nacional con-

federal ou nunha estrutura territorial, na Federación que corresponda 
pola súa última actividade,

c) o resto do persoal, na Federación que corresponda polo sector de oficinas 
e despachos.
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Artigo 31
Na CIG confedéranse actualmente os sindicatos ou federacións corres-

pondentes á seguinte clasificación de sectores:
1  Administración Pública
2  Banca, Aforro, Seguros, Oficinas e Centros de Chamadas 
3 Construción e Madeira
4  Ensino
5  FGAMT
6  Industria
7  Saúde
8  Servizos

Dúas ou máis destas Federacións constituídas poderán fusionarse para 
constituíren unha nova que substitúa en todo as orixinarias, previo acordo 
dos seus respectivos Congresos extraordinarios.

Así mesmo, poderá constituírse unha nova Federación cando se cumpran 
os seguintes requisitos e procedemento:
1. Que o sector da nova federación conte cun mínimo de 5.000 afiliados e 

afiliadas; para estes exclusivos efectos, terase en conta o listado nominal 
da afiliación coas cotas ao día.

2. Que teña garantida a súa autonomía a nivel de cadros e recursos eco-
nómicos.

3. No caso de que a nova federación sexa produto da segregación dun ou varios 
sectores de actividade dunha ou de varias das federacións existentes, acordo 
en Congreso destas. En calquera dos supostos contemplados neste artigo, 
antes da convocatoria dos respectivos congresos, solicitarase a opinión do 
Consello Confederal da CIG para validar o proceso por unha maioría de 2/3.

Artigo 32
Cada sindicato ou federación constituído na CIG terá personalidade xurídica 

propia e plena autonomía para delimitar a súa denominación e o seu funciona-
mento interno, para o cal ten que se dotar de Estatutos e programa propios, 
coa única limitación de non contradicir os Estatutos e programa confederais.

Artigo 33
Os sindicatos ou federacións constituídas na CIG elaboran e desenvolven 

a política sindical no seu sector, teñen a responsabilidade da negociación 
colectiva, das eleccións sindicais e da afiliación, e garanten a participación 
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solidaria na política sindical e nas actividades confederais. Esas facultades 
serán exercidas con carácter transitorio polos organismos confederais que 
correspondan nos sectores para os que non estea constituído o sindicato 
ou federación.

Naqueles temas ou materias en que a toma de posición teña implica-
ción para o conxunto da Central Sindical, requirirase a opinión previa dos 
organismos confederais.

Artigo 34
A sección sindical é a estrutura organizativa básica dos sindicatos ou 

federacións e da CIG. Está composta polo conxunto dos afiliados e afiliadas 
nunha empresa ou centro de traballo e a súa constitución e funcionamento 
será regulado polos Estatutos do correspondente sindicato ou federación. 
Crearase un rexistro confederal de seccións sindicais da CIG.

Os traballadores e as traballadoras coa condición de non activos que man-
teñan unha vinculación de rendas coa empresa poderán participar na sección 
sindical desta cun criterio de ponderación (entre 1/2 e 1/3) na súa representa-
ción na forma que determinen os Estatutos da federación respectiva, intervindo 
exclusivamente nos asuntos relacionados coas materias que lles afecten sobre 
rendas e fondos sociais, aínda que non poderán en ningún caso intervir nos 
acordos relativos á convocatoria de folga nese ámbito. Todo isto en tanto non 
se fixese efectiva a constitución dunha estrutura sindical propia dese colectivo 
nos termos que se prevén no artigo 31, caso no que se deberán estabelecer 
protocolos de colaboración para os efectos da afectación a que se refire este 
parágrafo, entre as estruturas sindicais afectadas e a nova constituída.

Artigo 35
A asemblea de sección sindical ten como facultades mínimas as se-

guintes:
a) Elaborar e desenvolver a política sindical para o ámbito da empresa ou 

centro de traballo en que se constitúe, non podendo contradicir a con-
federal nin a sectorial respectiva.

b) Elixir os seus órganos de goberno, os cales terán as atribucións que legal 
ou convencionalmente lles corresponda, alén das propias de represen-
tación da sección sindical.

c)  Elixir os/as candidatos/as da CIG para as elección sindicais na súa 
empresa ou centro de traballo.
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d) Elixir os cargos de delegados/as da sección sindical.
e) Designar os seus representantes nos órganos internos que así o teñan 

estabelecido, tanto no ámbito da empresa ou centro de traballo como 
no do seu sindicato ou federación.

f) Todo o relativo á negociación colectiva no seu ámbito, incluído o asina-
mento do convenio propio.

g) Elixir os/as liberados/as de acordo coas normas da central sindical. 
Aprobar as acumulacións de horas para os/as delegados/as electos/as 
ou de sección sindical, se é o caso, e cando así se decida.
Os delegados/as electos nos Comités de Empresa, Xuntas de Persoal, 

así como todos os cadros elixidos para representar a sección sindical, terán 
que supeditar a súa actividade sindical aos acordos emanados da sección 
sindical, someténdose ás decisións e pautas acordadas nestas.

As seccións sindicais que conten cando menos con 100 afiliados/as terán, 
para efectos internos da CIG e para o seu ámbito de actuación, a consideración 
de órgano de goberno á que fai referencia o artigo 62 dos actuais Estatutos, de 
conformidade co que estabelezan ao respecto os Estatutos de cada federación.

Constituiranse seccións sindicais en todas as empresas ou centros de 
traballo en que exista afiliación sindical da CIG.

No caso das empresas, onde estean constituídas seccións sindicais, 
e no seu ámbito actúen empresas de servizos ou auxiliares con seccións 
sindicais da CIG, haberá unha coordinación do traballo do conxunto das 
seccións sindicais que actúan no ámbito da empresa, independentemente 
da pertenza a unha ou máis federacións.

As funcións, facultades e funcionamento das seccións sindicais de ámbito 
provincial serán reguladas polos Estatutos da federación correspondente.

En todo caso, cando se celebren asembleas de afiliación destas seccións 
sindicais para o exercicio das facultades regulamentadas neste artigo, será 
preceptiva a convocatoria de tantas asembleas como unións locais da CIG 
estean constituídas, sempre que haxa un mínimo de 15 afiliados/as.

Artigo 36
A sección sindical dotarase dun regulamento onde deberá constar, como 

mínimo, o número de membros que comporán o seu órgano de goberno, 
normas de funcionamento, xuntanzas, responsabilidades, etc.

Entre os membros do órgano de goberno elixirase un secretario/a, que 
terá a condición de cargo unipersoal da CIG para os únicos e exclusivos 
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efectos de acceder ao censo de afiliados/ as da propia sección sindical, 
previa solicitude á persoa responsábel do tratamento de datos persoais ou 
persoa debidamente autorizada.

Artigo 37
A asemblea de afiliados/as é o máximo organismo da sección sindical. 

Será convocada polo Secretario/a desta, a requirimento de 1/3 dos membros 
do órgano de goberno responsábel, ou a petición de 1/3 dos afiliados/as 
da sección sindical.

Artigo 38
Son funcións do órgano de goberno da sección sindical as seguintes:

a) Dar resposta inicial aos problemas urxentes que se produzan na empresa.
b) Facer seguimento da afiliación, controlar as altas, baixas, cotas, e pasar 

todo tipo de información aos afiliados/as do centro de traballo.
c) Potenciar a participación dos traballadores/as nas asembleas do centro 

de traballo.
d) Responsabilizarse da negociación colectiva.
e) Trasladar á asemblea de afiliados/as as propostas a delegados/as da 

sección sindical, así como as propostas a candidatos/as pola CIG ás 
eleccións sindicais na empresa.

f) Colaborar solidariamente coa CIG no seu conxunto.
As funcións dos órganos de goberno das seccións sindicais de ámbito 

provincial serán regulamentadas polos Estatutos da federación correspon-
dente.

  Capítulo 2
  Do ámbito territorial

Artigo 39
Territorialmente, a CIG organízase en estruturas comarcais e locais coa 

denominación de unións e seguindo criterios de afinidade xeográfica e de 
operatividade sindical, nas que se encadran os afiliados e as afiliadas do 
seu ámbito, que se poderán adscribir, á súa elección, en función do seu 
lugar de residencia ou o de traballo.
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Artigo 40
A unión comarcal é a estrutura básica de organización territorial da 

CIG, que define a política sindical común no seu ámbito territorial, coordi-
na a actividade sindical dos sindicatos ou federacións na comarca en que 
sexa común, leva o rexistro de afiliación, dirixe e administra os locais e os 
recursos comúns da CIG na comarca, ten a responsabilidade no control da 
recadación de cotas, exerce as facultades dos sindicatos ou federacións nos 
sectores en que aqueles non están constituídos e posúe a representación 
confederal da CIG no seu ámbito territorial.

Artigo 41
A CIG está hoxe estruturada nas seguintes unións comarcais: 

1  Vigo
2  Santiago
3  A Coruña
4  Ferrol
5  Lugo-A Mariña
6  Ourense
7  Pontevedra

Poderán constituírse novas unións comarcais cando se cumpran os 
seguintes requisitos:
a) que a Unión Local ou conxunto de unións locais aspirantes a constituírse 

en comarca conten cun mínimo de 5.000 afiliados e afiliadas,
b) informe favorábel de, cando menos, 2/3 das federacións constituídas na 

comarca afectada,
c) acordo da Asemblea Comarcal afectada,
d) ratificación previa do Consello Confederal da CIG por maioría de 2/3.

O Secretariado Confederal poderá acordar a constitución de comités 
intercomarcais con facultades para coordinaren actuacións provinciais, 
especialmente en materia de negociación colectiva, se é o caso, e de re-
presentación institucional que se teñan que decidir nese ámbito territorial.

Artigo 42
Os órganos competentes das unións comarcais aprobarán a constitución 

no seu seo de unións locais, a proposta das localidades afectadas e sempre 
que dispoñan de local, dun número mínimo de 600 afiliados e afiliadas e 
elixan unha executiva local.



179

VIII Congreso CIG

E
st

at
ut

os

Artigo 43
As unións locais así constituídas exercerán no seu ámbito territorial 

específico as facultades conferidas ás unións comarcais nos artigos 69 
e 73 destes Estatutos, agás en materia de contratación de persoal e de 
apertura de locais ou aqueloutras que poidan entrar en contradición coas 
competencias específicas das unións comarcais, sen prexuízo da depen-
dencia orgánica respecto destas últimas para todos os efectos. Exercerán 
igualmente o dereito de representación directa nos órganos de goberno das 
unións comarcais, nos termos regulados por estes Estatutos.

  Capítulo 3
  Do ámbito funcional

Artigo 44
O Consello confederal, o Secretariado confederal e a Executiva confederal 

da CIG, no ámbito das súas respectivas competencias, poderán acordar a 
constitución de comisións para abordar o desenvolvemento de tarefas ou 
funcións específicas que, pola súa especialización, aconsellen un traballo 
en estruturas funcionais monográficas.
Artigo 45

A finalidade, competencias, composición e vixencia de tales comisións 
deberase conter no propio acordo do organismo que as cree. Poderán 
elaborar un regulamento de funcionamento que deberá ser aprobado polo 
organismo que as creou, do cal dependen organicamente para todos os 
efectos.

Con este fin, após cada Congreso constituirase a Comisión Nacional de 
Mulleres, que estará formada pola compañeira responsábel da Secretaría 
Confederal das Mulleres na Executiva Confederal da CIG, así como polas 
compañeiras secretarias nacionais das mulleres de cada unha das fede-
racións e as secretarias comarcais das mulleres de cada unha das unións 
comarcais da confederación.

No seo da Comisión Nacional das Mulleres, que estará presidida pola 
Secretaria confederal das mulleres, marcaranse as liñas de traballo a seguir 
en materia de igualdade na central sindical, podendo convocar Encontros 
Nacionais de Mulleres da CIG para debater entre o corpo de delegadas e 
afiliadas ao respecto da situación das mulleres. 
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Título IV
Dos órganos de goberno

  Capítulo 1
  Dos órganos confederais

Artigo 46
No ámbito confederal nacional, son órganos de goberno da Confedera-

ción Intersindical Galega os seguintes:
a) O Congreso
b) O Consello Confederal
c) O Secretariado Confederal
d) A Executiva Confederal

Artigo 47
O Congreso é o órgano soberano da CIG e está composto por un 

número total de delegados e de delegadas que determinará o Consello 
Confederal no acordo de convocatoria, cunha distribución que se realizará 
cos seguintes criterios:

Son delegados e delegadas natos os membros do Consello Confederal 
e os da Comisión de Garantías.

Os restantes, deica o número total acordado, serán elixidos por comar-
cas e, dentro destas, por sindicatos ou federacións e, dentro destes, por 
empresas ou centros de traballo, cun reparto proporcional á afiliación.

Artigo 48
O Congreso celebrarase con carácter ordinario unha vez cada catro anos, 

debendo convocarse cunha antelación de seis meses. O Consello Confe-
deral, órgano responsábel da súa convocatoria, aprobará un regulamento 
para o período congresual e elaborará unha proposta de regulamento para 
as sesións do Congreso, a cal deberá ser aprobada por este ao seu inicio.

Artigo 49
O Congreso da CIG ten as seguintes competencias:

a) Aprobar ou modificar os Estatutos e o programa.
b) Analizar a xestión dos demais órganos de goberno confederais a nivel 

nacional.



182

FORZA PARA AVANZAR

c) Coñecer os estados de contas e aprobalos, se é o caso.
d) Definir as orientacións básicas da política sindical confederal.
e) Elixir Secretario/Secretaria Xeral e Executiva Confederal.
f) Elixir a Comisión de Garantías.
g) Coñecer e decidir todas aquelas cuestións que os Estatutos e os regu-

lamentos expresa- mente lle atribúan e aqueloutras que se lle sometan 
respectando os Estatutos.

Artigo 50
Poderá convocarse un congreso con carácter extraordinario. A súa 

convocatoria deberá estar avalada por 2/3 dos membros do Consello Con-
federal, ou ben por 1/3 da afiliación total, ou ben por un número de órganos 
territoriais e/ou sectoriais que representen conxuntamente 2/3 da afiliación 
total. Entre a convocatoria e a realización non poderán transcorrer menos de 
dous meses nin máis de seis. No acordo de convocatoria, o Consello Confe-
deral deberá aprobar un regulamento sobre a composición, documentación 
e ordenación da súa organización. O Congreso extraordinario só poderá 
analizar e pronunciarse sobre o asunto que motivase a súa convocatoria.

Artigo 51
O Consello Confederal é o máximo órgano de dirección da CIG entre 

congresos e está composto por:
a) Cen (100) membros, cuxa elección corresponderá un 50% (50 membros) 

ás federacións e outro 50% (50 membros) ás unións comarcais, que a 
súa vez se repartirán, para a súa elección polas estruturas, de forma 
directamente proporcional á afiliación de cada federación ou de cada 
unión comarcal. Nestes membros inclúense o/a Secretario/a de Unión 
Comarcal e o/a Secretario/a Nacional de Federación.

 Esta representación será elixida directamente na Asemblea Comarcal 
ou no Congreso Federal respectivos.

b) Os membros da Executiva Confederal.

Artigo 52
O Consello Confederal reunirase ordinariamente 3 veces no ano a convocato-

ria da Executiva Confederal, a cal igualmente tramitará as convocatorias extraor-
dinarias oportunas por propia iniciativa ou por acordo do Secretariado Confederal 
ou a instancia de 1/3 dos membros con dereito a voto do Consello Confederal.
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Artigo 53
Son competencias do Consello Confederal:

a) Aprobar o seu regulamento de funcionamento.
b) Convocar o Congreso e aprobar o regulamento para o período precon-

gresual, tendo este último que contar co acordo de 2/3 dos membros 
asistentes.

c) Convocar, por acordo da maioría absoluta dos membros asistentes, 
Conferencia sindical nacional, que terá carácter deliberante e estará 
composta polos membros do Consello Confederal, os membros dos 
órganos de dirección das unións comarcais e os membros dos órga-
nos de dirección dos sindicatos ou federacións, estabelecéndose o seu 
obxecto no mesmo acordo de convocatoria.

d) Aprobar os regulamentos de materias específicas cando así estea previsto 
nestes Estatutos.

e) Definir as liñas básicas da negociación colectiva. Elaborar a documen-
tación e as pro- postas que considere oportunas para someter á consi-
deración do Congreso.

f) Analizar cando menos unha vez ao ano a situación socioeconómica e 
sindical, e propor as orientacións xerais para a acción sindical no seguinte 
período.

g) Aprobar o orzamento ordinario e, se é o caso, extraordinario, facendo 
un seguimento cuadrimestral da súa execución.

h) Aprobar as cotas, os salarios e demais condicións laborais, e as trans-
ferencias entre estruturas. Examinar a xestión da Executiva Confederal 
e do Secretariado Confederal.

l) Recibir o Informe-Memoria anual de actividades dos diferentes Gabinetes 
da Confederación.

m) Nomear comisións de traballo para os asuntos que considere necesarios, 
avaliando periodicamente as súas actividades.

n) Ratificar as persoas que compoñan os padroados das Fundacións que 
poida crear a CIG.

o) Decidir sobre as peticións colectivas de afiliación, adhesión ou integra-
ción, así como sobre as relacións que a CIG poida manter con organi-
zacións internacionais sindicais.

p) Adoptar as resolucións de urxencia que considere imprescindíbeis, que 
non contradigan as resolucións congresuais.

q) Nomear transitoriamente órgano xestor dunha estrutura territorial ou 
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sectorial cando, por dimisión ou falta de elección, non existan órganos 
de dirección desta.

r) Ratificar os plans e informes anuais de traballo realizados por cada unha 
das secretarías confederais.

s) Aprobar o regulamento de funcionamento da Caixa de Resistencia.
t) Calquera outra competencia expresamente atribuída ao Consello Con-

federal nos Estatutos e nos regulamentos.

Artigo 54
O Secretariado Confederal está composto por:

a) A Executiva Confederal.
b) Secretario ou Secretaria nacional dos sindicatos ou federacións consti-

tuídas.
c) Secretario ou Secretaria das unións comarcais.

Excepcionalmente, a ausencia ás reunións do organismo dos secreta-
rios ou das secretarias territoriais ou sectoriais membros deste poderá ser 
suplida, logo de comunicación, por outro cargo que designe o órgano de 
dirección respectivo.

Artigo 55
O Secretariado Confederal reunirase ordinariamente cada mes e medio; 

será convocado pola Executiva Confederal, a cal tamén convocará, por 
iniciativa propia ou a instancia de 1/3 dos membros do organismo, sesións 
extraordinarias nos asuntos que o requiran.

Artigo 56
O Secretariado Confederal terá as seguintes competencias:

1. De coordinación da acción sindical:
a) Aprobar e organizar as actividades e iniciativas sindicais de carácter 

global en que a CIG participe.
b) Coordinar a actividade sindical das unións comarcais e dos sindicatos 
ou	federacións	co	fin	dunha	mellor	operatividade	sindical	conxunta.

c)	 Análise	e	seguimento	dos	conflitos	e	convenios	a	transcendencia	dos	
cales así o aconselle.

d) Seguimento e coordinación da negociación colectiva a nivel nacional.
e) Coordinar as relacións internacionais entre a Confederación e as fede-

racións. De non existir a Secretaría Confederal de Relacións Internacio-
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nais, o/a Director/a do Departamento Internacional da Confederación 
integrarase no Secretariado Confederal con voz e sen voto.

2. De coordinación da estrutura organizativa e a implantación:
a)	 Analizar	a	situación	organizativa,	as	relacións	financeiras	entre	estru-

turas e a implantación da CIG a todos os niveis e impulsar propostas 
para a súa potenciación.

b) Nomear os representantes da CIG nos órganos de representación 
institucional de ámbito xeral a nivel internacional, estatal e galego, e 
coñecer o nomeamento de representantes en órganos de carácter sec-
torial e provincial ou inferior, resolvendo, se é o caso, as discrepancias 
que se poidan producir neses ámbitos.

c)	 Ratificar	as	novas	prazas	de	persoal	creadas	nos	distintos	ámbitos	da	
Confederación, a proposta do órgano responsábel da contratación en 
cada caso.

3. De carácter interno e funcional:
a) Dotarse dun regulamento de funcionamento.
b) Tratar os casos de presunta contradición entre as normas estatutarias 
a	que	se	refiren	os	artigos	14	e	32,	instando,	se	é	o	caso,	ditame	vin-
culante da Comisión de Garantías.

c) Presentarlle ao Consello Confederal as propostas que considere.
d) As que lle sexan expresamente delegadas polo Consello Confederal ou 

atribuídas por estes Estatutos e os regulamentos que os desenvolven.

Artigo 57
A Executiva Confederal está composta por doce membros, elixidos/as 

no Congreso, incluíndo o/a Secretario/a Xeral, para exercer cada un deles, 
tanto a nivel externo como interno, unha responsabilidade nacional especí-
fica a través dunha Secretaría Confederal. O Consello Confederal ratificará 
a distribución das áreas de traballo e as responsabilidades específicas 
asignadas a cada secretaría confederal, que garantirán cando menos a 
atención das áreas de acción sindical, comunicación, emprego, formación 
ocupacional e continua, relacións exteriores, formación sindical, gabinete 
técnico e de saúde laboral, institucional, muller, finanzas e organización. A 
Executiva Confederal deberá dotarse dun Regulamento de funcionamento 
que determine o método de traballo interno, defina as materias atribuídas 
a cada Secretaría Confederal e delimite os medios materiais de apoio ao 
traballo de cada área de responsabilidade.
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Artigo 58
A Executiva Confederal reunirase ordinariamente con carácter semanal 

por convocatoria do Secretario/a Xeral, quen igualmente convocará sesións 
extraordinarias por propia iniciativa ou de 1/3 dos membros do organismo.

Artigo 59
A Executiva Confederal exercerá mancomunadamente a representación xurídi-

ca, económica, patrimonial e legal da CIG, podendo delegar no Secretario/a Xeral 
ou, na súa ausencia, en calquera outro membro, estas facultades para os únicos 
efectos de outorgamento de poderes. Ten, ademais, as competencias seguintes:
a) Representación da CIG entre sesións do Consello Confederal.
b) Relacións exteriores e interiores.
c) Elaborar as publicacións e a propaganda de ámbito nacional confederal, 

así como as relacións cos medios de comunicación.
d) Elaborar propostas e facer seguimento da negociación colectiva, así 

como facer seguimento dos conflitos laborais de maior transcendencia.
e) Elaborar propostas e facer seguimento da política da CIG en materia de 

emprego e de formación profesional dos/as traballadores/as.
f) Elaborar os programas de formación sindical e organizar as súas activi-

dades no ámbito nacional confederal.
g) Constituír e dirixir un gabinete técnico de apoio ás tarefas competencia 

do organismo.
h) Coordinar e facer o seguimento das relacións institucionais da CIG así 

como da presenza dos seus representantes nos organismos institucionais 
en que participe.

i) Elaborar e xestionar os orzamentos da caixa confederal, participar na 
xestión das finanzas confederais e facer seguimento da xestión dos dife-
rentes recursos sindicais  de que se dote a CIG, nos termos aprobados 
polo Consello Confederal.

l) Pular pola coordinación interna entre as diferentes estruturas da CIG, 
propor obxectivos organizativos comúns e facer o seguimento da evo-
lución organizativa confederal.

m) Informar ao Consello Confederal e ao Secretariado Confederal da súa 
planificación e da xestión desenvolvida, e presentar ante estes as pro-
postas de acordos que considere.

n) Propor ao Consello Confederal as persoas que compoñan os Padroados 
das Fundacións constituídas pola CIG.
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o) Decidir sobre as cuestións urxentes que se presenten entre reunións dos 
organismos superiores, dando conta destas na primeira sesión que os 
devanditos organismos realicen.

p) Presentar un informe de xestión ante o Congreso.
q) As que expresamente se lle atribúan polos Estatutos ou regulamentos en 

vigor, así como as que lle sexan delegadas polos organismos superiores.
En representación da Executiva Confederal, as contas nacionais confe-

derais serán asinadas mancomunadamente polo Secretario/a Confederal 
de Finanzas e o Secretario/a Confederal de Organización.

Artigo 60
O Secretario/a Xeral é o cargo unipersoal elixido en congreso que exer-

ce a máxima representación pública da CIG, impulsa e coordina o traballo 
dos organismos nacionais confederais e preside as sesións da Executiva 
Confederal, Secretariado Confederal e Consello Confederal.

Artigo 61
En caso de resultar vacante o cargo de Secretario/a Xeral, o Consello 

Confederal deberá decidir por maioría de 2/3 a forma de substitución até a 
realización do seguinte congreso.

  Capítulo 2
  Dos órganos sectoriais

Artigo 62
Os Estatutos dos sindicatos ou federacións estabelecerán os órganos de 

goberno no seu respectivo ámbito, tal como prevé o artigo 32, tendo nese 
caso a consideración de órganos de goberno da CIG.

Artigo 63
En todo caso, os sindicatos ou federacións deberán elixir un Secretario 

ou unha Secretaria nacional, coas facultades que determinen os correspon-
dentes Estatutos sectoriais así como a de ser membros do Secretariado 
Confederal da CIG.
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  Capítulo 3
  Dos órganos territoriais

Artigo 64
A Asemblea da unión comarcal é o máximo órgano da CIG no seu 

ámbito territorial específico e está composta por un número de delegados 
e de delegadas que determinará a Dirección Comarcal no acordo de con-
vocatoria. Distribuiranse cos seguintes criterios:
a) Son delegados e delegadas natas os membros da Dirección comarcal.
b) A Dirección Comarcal fixará o número de delegados/as para a asemblea 

comarcal, coa única limitación de que os/as membros natos non poderán 
representar máis do 25% do total dos delegados/as.

Artigo 65
A Asemblea comarcal realizarase como mínimo unha vez cada catro 

anos e debe ser convocada cando menos con dous meses de antelación. 
A Dirección Comarcal, órgano responsábel da súa convocatoria, aprobará 
un regulamento para a preparación da asemblea e elaborará unha proposta 
de regulamento para as sesións desta.

Así mesmo, a Dirección Comarcal convocará Asemblea Comarcal Ex-
traordinaria cando así o soliciten ao menos 2/3 dos seus membros, ou ben 
un número de Federacións comarcais que representen cando menos 2/3 
da afiliación, ou ben 1/3 da afiliación total da comarca. Entre a convocatoria 
e a realización non poderán transcorrer menos de 1 mes nin máis de 3, e 
no acordo de convocatoria estabelecerá o Regulamento de composición 
e organización, non podendo adoptar acordos sobre asuntos distintos aos 
que motivasen a súa convocatoria.

Artigo 66
Son competencias da Asemblea comarcal as seguintes:

a) A elección do Secretario/a Comarcal e da Executiva Comarcal.
b) Analizar e avaliar a xestión dos órganos comarcais.
c) Debater e resolver as cuestións de carácter interno ou de política sindical 

que incidan na comarca.
d) Ratificar, se é o caso, a constitución de Unións Locais no ámbito territorial 

da comarca.
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Artigo 67
A Dirección Comarcal é o máximo organismo de dirección na comarca 

entre asembleas, coa seguinte composición:
a) A Executiva Comarcal.
b) O/A Secretario/a de cada Unión Local constituída.
c) Trinta (30) representantes a elixir polas federacións, a repartir de forma 

directamente proporcional á súa afiliación, nas comarcas de menos de 
10.000 afiliados/as.

 Corenta (40) representantes a elixir polas federacións, a repartir de forma 
directamente proporcional á súa afiliación, nas comarcas de entre de 10.000 
e 15.000 afiliados/as. Cincuenta (50) representantes a elixir polas federacións, 
a repartir de forma directamente proporcional á súa afiliación, nas comar-
cas de entre de 15.000 e 20.000 afiliados/as. Sesenta (60) representantes 
a elixir polas federacións, a repartir de forma directamente proporcional á 
súa afiliación, nas comarcas de entre de 20.000 e 25.000 afiliados/as.
Nos representantes a elixir por cada federación, estarán sempre incluí-

dos o/a secretario/a comarcal de cada sindicato ou federación constituída.

Artigo 68
A Dirección Comarcal reunirase coa periodicidade que se estabeleza, 

se é o caso, no seu regulamento de funcionamento, cun mínimo de unha 
vez cada tres meses, e será convocada pola Executiva Comarcal por propia 
iniciativa ou a instancia de 1/3 dos membros do organismo.

Artigo 69
Son competencias da Dirección Comarcal:

a) Administrar e coordinar a CIG no ámbito comarcal segundo as resolucións 
da asemblea comarcal e os acordos dos órganos nacionais confederais.

b) Coordinar a negociación colectiva no seu ámbito e exercer as facultades 
dos sindicatos ou federacións non constituídas na comarca.

c) Nomear comisións de traballo para os asuntos que se considere apro-
piado, coa composición, fins e vixencia que se determinarán no mesmo 
acordo de creación.

d) Aprobar, se é o caso, a constitución de unións locais así como os me-
canismos de funcionamento e de coordinación con estas.

e) Impulsar e colaborar na constitución dos sindicatos ou federacións no 
ámbito comarcal, e coordinar os elementos comúns das súas actividades.
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f) Pronunciarse sobre cuestións de alcance social e reivindicativo, sen 
contradicir os acordos do Congreso.

g) Decidir a contratación de persoal.
h) Decidir a apertura, se é o caso, de novos locais no seu ámbito territorial.
i) Aprobar os orzamentos da unión comarcal e das súas unións locais.
l) Convocar, por acordo da maioría absoluta dos membros asistentes, 

Conferencia Sindical comarcal, que terá carácter deliberante e estará 
composta polos membros da Dirección Comarcal, os membros dos orga-
nismos de dirección das Unións Locais e os membros dos organismos de 
dirección dos sindicatos ou federación a nivel comarcal, estabelecéndose 
o seu obxecto no mesmo acordo de convocatoria.
 

Artigo 70
O Secretariado Comarcal estará formado pola Executiva Comarcal, os/

as secretarios/as comarcais das Federacións e os/as Secretarios/as Locais.
Reunirase como mínimo bimensualmente por convocatoria da Executiva 

Comarcal ou dun terzo das Federacións constituídas na comarca.
Son funcións do Secretariado Comarcal:

a) Coordinar a actividade sindical na comarca.
b) Facer seguimento os acordos da Dirección Comarcal.
c) Compaxinar as distintas campañas que se programen a nivel confederal.
d) Facer seguimento da negociación colectiva, a formación, a saúde laboral 

e do traballo participativo.
e) Supervisar o labor dos equipos de traballo interfederativos.
f) Coordinar o traballo planificado polas federacións nas eleccións sindicais.
g) Calquera outra función que así acorde a dirección comarcal.

Artigo 71
A Executiva Comarcal é o órgano executivo da unión comarcal, electo 

pola asemblea comarcal. Estará composta por un mínimo de 5 membros e 
un máximo de 12, segundo acordo da Dirección Comarcal.

Artigo 72
A Executiva Comarcal xuntarase coa periodicidade que determine, se 

é o caso, o seu regulamento de funcionamento, cun mínimo de unha vez 
ao mes, por convocatoria do Secretario/a Comarcal a iniciativa propia ou a 
instancia de 1/3 dos seus membros.
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Artigo 73
A Executiva Comarcal ten as seguintes competencias:

a) Organizar e coordinar os recursos técnicos na comarca.
b) Dotarse e administrar a infraestrutura común da Confederación no seu 

ámbito.
c) Xestionar as finanzas da súa competencia.
d) Executar os acordos da Dirección Comarcal.
e) Convocar asembleas de delegados e delegadas.
f) Coordinar a actividade sindical e institucional na comarca.
g) Nomear as secretarías ou responsabilidades no seu seo que considere 

necesarias para unha mellor operatividade.
h) Calquera outra atribuída nestes Estatutos e os seus regulamentos aos 

órganos de goberno comarcais e non estabelecida expresamente como 
competencia doutro organismo, e mais as que lle sexan delegadas pola 
Dirección Comarcal.
 

Artigo 74
O Secretario ou Secretaria Comarcal é o cargo unipersoal de repre-

sentación pública da unión comarcal, elixido pola Asemblea comarcal de 
entre os membros da Executiva, e que coordina a actividade da Executiva 
e a Dirección comarcal.

Artigo 75
En caso de vacante sobrevida no cargo da Secretaría Comarcal, decidirá 

a Dirección Comarcal un novo nomeamento até a realización da seguinte 
Asemblea comarcal.

Artigo 76
As Unións Locais que se poidan constituír conforme ás previsións destes 

Estatutos disporán dos organismos de dirección que se adapten ás súas 
características de tamaño e de grao de complexidade organizativa, que de-
berán figurar no acordo de constitución adoptado pola Dirección Comarcal 
correspondente.

Deberá funcionar cando menos unha Executiva Local composta 
por un número de entre 5 e 7 membros elixidos en Asemblea local de 
afiliados e afiliadas, coas funcións e condicións reguladas no artigo 43 
dos Estatutos.
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A Executiva Local deberá convocar Asemblea Local Extraordinaria cando 
así o decida por maioría de 2/3 ou ben a instancia de 1/3 da afiliación total 
no seu ámbito, tendo nese caso idéntico carácter e función aos regulados 
para a convocatoria extraordinaria no ámbito comarcal.

  Capítulo 4
  Das normas xerais de funcionamento

Artigo 77
As reunións de calquera organismo dos regulados neste título dos Estatutos 

consideraranse validamente constituídas cando asistan a metade máis un dos 
seus membros en primeira convocatoria ou un terzo en segunda, unha hora 
máis tarde, sempre que fose convocada no tempo e na forma regulada nas 
normas de funcionamento que lle sexan de aplicación, cun mínimo de 48 horas.

Artigo 78
Os acordos dos órganos da CIG adoptaranse sempre por maioría simple 

dos membros asistentes, con excepción daqueles asuntos para os que os Es-
tatutos ou os seus regulamentos prevexan unha maioría cualificada específica.

Artigo 79
De cada reunión dos organismos da CIG redactarase acta na que cons-

tarán os asistentes e os acordos adoptados, con expresión, se é o caso, das 
votacións realizadas e das posicións particulares sempre que así o solicite 
o interesado ou interesada e as achegue por escrito no mesmo acto da 
reunión. As actas dos organismos nacionais confederais seranlles remiti-
das aos órganos de dirección   das unións comarcais e dos sindicatos ou 
federacións constituídas así como aos membros do Consello Confederal.

As actas dos organismos das estruturas territoriais e sectoriais, así como as 
das comisións creadas no ámbito confederal nacional, se é o caso, seranlle re-
mitidas á Executiva Confederal. Para estes efectos, terán a mesma consideración 
os documentos oficiais que as estruturas sectoriais e territoriais vaian debater 
nos seus respectivos congresos e os que resulten finalmente aprobados nestes.

As actas dos organismos de dirección comarcal dos sindicatos ou fe-
deracións constituídas seranlle igualmente remitidas á Executiva Comarcal 
correspondente.
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Artigo 80
A pertenza a un órgano de dirección da CIG implica o cumprimento da 

obriga de asistencia así como o particular respecto do réxime de incompa-
tibilidades regulado nestes Estatutos. A non observancia de tales obrigas 
leva aparellada a baixa no organismo correspondente, logo de comunicación 
previa á persoa afectada, aínda que a obriga de asistencia se considera 
incumprida cando se reitere por tres veces consecutivas sen xustificación.

Artigo 81
A condición de membro da Executiva Confederal con dedicación exclu-

siva é incompatíbel coa pertenza a calquera outro órgano executivo, tanto 
da Confederación como de Federación. Así mesmo, o exercicio dos cargos 
de Secretario ou Secretaria Comarcal dunha U. Comarcal e de Secretario 
ou Secretaria nacional dunha Federación é incompatíbel coa pertenza a 
calquera outro máximo órgano executivo de comarca, de federación ou 
confederal.

A condición de membro da Executiva Confederal e o exercicio dos 
cargos de Secretario ou Secretaria Comarcal e de Secretario ou Secretaria 
nacional dunha Federación leva implícita a dedicación e a dispoñibilidade 
preferente a tales cargos.

Os secretarios/as comarcais de Federación non poderán formar parte 
da Executiva Comarcal da Confederación.

Os cargos de Secretario/a Xeral da Confederación, Secretario/a de Unión 
Comarcal, e Secretario/a Nacional dunha Federación, non poderán ser ocu-
pados por unha mesma persoa por máis de tres mandatos consecutivos. 

  Capítulo 5
  Do réxime electoral

Artigo 82
Todos os cargos unipersoais serán electos en votación directa e indivi-

dual, nos seus respectivos congresos ou asembleas.

Artigo 83
Como norma xeral, os procesos electivos para os órganos de goberno 

da CIG regularanse polo disposto nestes Estatutos. Poderanse estabelecer 
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procedementos electorais específicos cando así o prevexan os regulamen-
tos que desenvolven estes Estatutos ou os Estatutos dos sindicatos ou 
federación constituídas, sempre que non contradigan os mínimos que aquí 
se estabelecen.

Artigo 84
Todos os cargos da CIG se proverán mediante votación secreta e persoal. 

En casos de- terminados poderase admitir a votación a man alzada cando 
así o considere unha maioría de dous terzos dos membros asistentes do 
órgano elector, aínda que ese acordo será ineficaz cando calquera dos 
membros reclame o exercicio do dereito á votación secreta.

Artigo 85
A elección de órganos e cargos farase mediante a presentación de can-

didaturas en listas pechadas, que deberán conter cando menos o número 
de persoas de que se compoña o organismo, sen prexuízo do estabelecido 
para a elección da Comisión de Garantías. É responsabilidade do máximo 
órgano ou cargo executivo existente no ámbito en que se produce a elec-
ción a presentación dunha candidatura, cumpríndose para estes exclusivos 
efectos as seguintes regras:
a) Nos congresos terá esa consideración a Mesa presidencial.
b) No Consello Confederal, a Executiva Confederal.
c) No Secretariado Confederal, a Executiva Confederal.
d) Na Executiva Confederal, o Secretario/a Xeral.

Artigo 86
Poderán presentarse outras candidaturas, co mesmo requisito de com-

posición, cando vaian avaladas cando menos por un número de membros 
do órgano elector igual ao 150% do número de postos que cubrir.

 
Artigo 87

A composición do órgano elixido resultará da proclamación dos membros 
da lista única ou, se é o caso, da adscrición dos membros de cada lista 
presentada en proporción directa aos votos acadados. Para estes efectos, 
redondearanse por defecto as fraccións até 0,49 e por exceso as superiores 
e, en caso de empate, será proclamado o candidato ou candidata da lista 
que máis votos totais obtivese.
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Artigo 88
Será en todo caso de aplicación directa o procedemento electoral regu-

lado nos artigos anteriores nas eleccións que correspondan realizar polo 
Congreso e polo Consello Confederal, e de aplicación supletoria para os 
demais casos.

Non obstante, será igualmente obrigado en todos os casos cando se 
presente polos seus promotores cando menos unha candidatura en lista 
pechada.

Artigo 89
Cando por aplicación do previsto no artigo 83 se prevexa un procede-

mento electoral específico que implique a posibilidade de presentación de 
candidaturas abertas, a lista deberá conter cando menos un número de 
membros igual ao de postos que cubrir e a votación efectuarase na papeleta 
por un número máximo de candidatos ou candidatas igual ao 75% dos pos-
tos que cubrir, resultando proclamados aqueles ou aquelas que obtivesen o 
maior número de votos; en caso de empate, será proclamado o candidato 
ou candidata con maior antigüidade na afiliación.

Artigo 90
No caso das listas pechadas, as vacantes que se poidan producir nos 

organismos electos serán cubertas polo candidato ou candidata seguinte 
da mesma lista na que se presentou a persoa que causa baixa. No suposto 
de que a candidatura presentada sexa resultado da unificación de varias 
candidaturas, as vacantes que se puidesen producir, serán cubertas pola 
seguinte persoa da lista de cada unha das candidaturas suplentes da lista 
inicial na que figuraba a persoa que causa baixa no organismo.

No caso de listas abertas, as vacantes que se poidan producir serán 
cubertas pola persoa seguinte da lista en número de votos.

Artigo 91
Para lograr a participación das mulleres en todos os órganos de dirección 

da CIG, tanto territoriais como federativos, será de carácter obrigatorio a 
aplicación dos seguintes criterios para a composición das candidaturas:
1º. Naquelas estruturas nas que a afiliación de mulleres sexa igual ou su-

perior ao 30% do total da afiliación, serán válidas aquelas candidaturas 
que garden a proporción do 60/40% para cada un dos xéneros.
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2º Naquelas estruturas en que a afiliación de mulleres sexa inferior ao 30%, 
as candidaturas incorporarán como mínimo unha porcentaxe de mulleres 
igual ao mesmo número de afiliadas á devandita estrutura, incrementada 
esta porcentaxe nun 10%.
As proporcións mencionadas deberán ser respectadas, tanto no tramo 

das persoas titulares e como no das suplentes. Esta proporción deberá 
respectarse tamén na orde na que deben figurar os candidatos e candidatas 
da lista.

As porcentaxes de xénero que aparecen recollidas nos apartados 1º e 2º 
teñen carácter de mínimos para o caso da representación das mulleres; polo 
tanto, non poderá invalidarse ningunha candidatura por superar as devanditas 
porcentaxes.
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Título V
Do réxime económico e patrimonial

Artigo 92
Os recursos económicos da CIG están constituídos por:

a) As cotas sindicais, tanto ordinarias como as complementarias.
b) As doazóns e legados no seu favor.
c) As vendas dos seus bens e valores.
d) Os ingresos por vendas de publicacións.
e) O patrimonio acumulado ao longo da súa xestión.
f) Os ingresos por prestacións técnicas e asistenciais.
g) Os créditos que sexan xestionados.
h) As subvencións que lle sexan concedidas.
i) Calquera outros obtidos segundo os Estatutos.

Artigo 93
O Consello Confederal aprobará un regulamento financeiro que conteña 

as normas comúns a todos os órganos da CIG en materia de xestión eco-
nómica e de procedemento financeiro, que deberá rexerse, entre outros, 
polos principios de solidariedade e de equilibrio económico entre as dife-
rentes estruturas e que aplicará tamén aos recursos xerais da CIG. Regulará 
especificamente:
a) As normas para a confección e aprobación do orzamento confederal 

anual.
b) O réxime de transferencias entre estruturas.
c) Os procedementos para a homologación contábel interna.
d) A participación das diferentes estruturas nos ingresos confederais.
e) O réxime orzamentario básico das estruturas territoriais e sectoriais.
f) O sistema de responsabilidades.
g) A determinación das cotas.
h) A creación, composición e funcións dun órgano responsábel do control 

de contas co cometido principal de auditar internamente as contas das 
diferentes estruturas da CIG e a obriga de elaborar un Informe anual que 
presentará para a súa aprobación no Consello Confederal.

i) As sancións aplicábeis en materia de subvencións confederais ás dife-
rentes estruturas cando incumpran as normas do Regulamento.
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Artigo 94
En resposta ao principio de solidariedade, a cota sindical ordinaria da 

CIG queda estabelecida en función dos ingresos de cada afiliado/a nas en 
catro modalidades: ordinaria, especial, reducida, simbólica, sendo a contía 
de cada unha delas as que anualmente estabeleza o Consello Confederal

Así mesmo, e coa finalidade de que a contribución á financiación  da 
CIG por parte de todas as persoas afiliadas sexa xusta e solidaria, con 
carácter adicional as cotas sindicais ordinarias, estabelécense as cotas 
sindicais complementarias con motivo dun uso individualizado e intensivo 
dos recursos comúns, co obxecto de que a aportación económica de toda 
a afiliación, con independencia da súa antigüidade, sexa o mais solidaria e 
equitativa. A aprobación da contía, as causas e a temporalidade que darán 
lugar a estas cotas complementarias corresponderá ao Consello Confederal.

Artigo 95
A responsabilidade inicial da xestión dos ingresos por cotas reside nas 

Unións Comarcais, que ordenarán as respectivas transferencias por ese 
concepto a unha única conta confederal nacional que abrirá con ese exclu-
sivo fin a Executiva Confederal, liquidando esta por trimestres coas estru-
turas territoriais e sectoriais correspondentes tales ingresos en función da 
participación acordada segundo os Estatutos e o Regulamento Financeiro.

Artigo 96
A CIG dotarase do patrimonio que resulte tanto da cesión do patrimonio 

sindical acumulado a que legalmente teña dereito como da adquisición 
por calquera título de inmobles propios. O patrimonio da CIG deberá estar 
rexistrado ao seu nome nos rexistros oficiais onde proceda, non aceptando 
en caso contrario responsabilidade ningunha sobre as cargas ou obrigas 
que a súa xestión puidese xerar.

Artigo 97
A CIG poderá crear, por acordo do Consello Confederal, as Fundacións 

que considere de interese para o mellor cumprimento dos seus fins, es-
tabelecendo con elas os acordos de colaboración que resulten de mutuo 
aproveitamento.



199

VIII Congreso CIG

E
st

at
ut

os

Título VI
Da comunicación

Artigo 98
En consonancia cos Principios da CIG incorporados a estes Estatutos, 

o idioma oficial da Confederación en todos os ámbitos e actividades, in-
dividuais ou colectivas, é o galego. Así mesmo, na súa documentación e 
medios de expresión de calquera clase terá especial coidado na utilización 
dunha linguaxe non sexista.

Artigo 99
A CIG editará como órganos de expresión confederais propios as publica-

cións periódicas cunhas características que aprobe o Consello Confederal. 
Tempo Sindical é o voceiro oficial da CIG.

Empregaranse tamén aqueles medios de expresión na rede que o Con-
sello Confederal estime oportunos, nomeadamente a páxina web.

Artigo 100
A CIG inscribe cos Estatutos o anagrama da súa imaxe corporativa que 

se anexa. As súas posíbeis modificacións serán igualmente inscritas no 
rexistro correspondente.

Artigo 101
A CIG utilizará un único carné, que será aprobado polo Consello Confe-

deral e que con- terá o anagrama da Confederación, así como o específico 
da federación ou sindicato que corresponda.

Artigo 102
A CIG asume como propios o Himno galego e a Internacional. A bandeira 

da CIG é vermella, co seu anagrama no ángulo superior esquerdo en cor 
amarela. A CIG asume como propia a bandeira nacional galega coa estrela 
vermella de cinco puntas.
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Título VII
Das modificacións orgánicas e dos Estatutos

Artigo 103
A aprobación e modificación destes Estatutos é competencia exclusiva 

do Congreso da CIG, que requirirá a maioría absoluta dos/as congresistas 
en votación global. Esixirá o apoio dos 2/3 calquera modificación parcial 
das disposicións contidas no artigo 11, nos capítulos 2, 3 e 4 do Título II, 
no artigo 46, no artigo 78 e no capítulo 5 do Título IV.

Artigo 104
As organizacións ou colectivos sindicais que así o decidan poderán 

estabelecer fórmulas especiais de asociación ou integración na CIG, con-
forme ao mutuo interese. O acordo a que se chegue, coa denominación de 
protocolo, será aprobado polo Consello Confederal por proposta do órgano 
competente en función do ámbito, e deberá conter os termos organizativos, 
económicos e sindicais pactados, o seu período de vixencia e os aspectos 
en que son de aplicación directa estes Estatutos.

Artigo 105
A desconfederación dun sindicato ou federación só poderá acordarse 

en congreso extraordinario deste por maioría de 2/3.

Artigo 106
A disolución da CIG, a fusión ou a integración nunha nova organización 

sindical só poderá acordarse en congreso extraordinario por maioría de 2/3.

Artigo 107
O incumprimento reiterado, por parte dalgún organismo, das normas 

contempladas nestes Estatutos ou a non execución dunha resolución da 
Comisión de Garantías por parte do organismo responsábel de facelo, 
provocará que o Secretariado Confederal acorde a tutela do organismo 
afectado até a súa plena normalización. A tutela será exercida polo orga-
nismo superior xerárquico do organismo incumpridor. Contra o acordo do 
Secretariado, caberá recurso ao Consello Confederal da CIG.
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  Disposicións Adicionais

Primeira.- Do persoal
Dadas as especiais características da relación contractual entre o 

persoal e a central sindical, a Executiva impulsará, conxuntamente cos/
coas representantes do persoal, a elaboración dunhas normas mínimas 
de funcionamento e compromiso coa central sindical. Por coherencia e en 
consonancia co disposto no artigo 5 destes Estatutos, o persoal da CIG 
debe ter o galego como lingua única de relación e expresión nas súas 
actuacións como tal. O Consello Confederal aprobará un Estatuto de per-
soal da CIG, no que se terán que definir: a delimitación das características 
básicas dos postos e cargos por razón da súa función, as modalidades de 
vinculación contractual e os seus efectos, o réxime salarial e de dedicación, 
as condicións de incompatibilidade co exercicio de actividades privadas e 
aqueloutras necesarias para a mellor regulamentación da relación entre a 
CIG e o persoal ao seu servizo. Igualmente, deberá contemplar o réxime de 
aplicación das súas normas ao persoal liberado que non teña a condición 
de asalariado da CIG.

Todo o persoal con contrato ao servizo da CIG mantén con esta unha 
relación contractual de tipo laboral, encadrándose na actualidade en dous 
grandes grupos:
a) Sindicalistas: pertencen a este grupo todos aqueles compañeiros e 

compañeiras que foron elixidos e forman parte dalgún órgano de di-
rección da Confederación, tanto nas estruturas profesionais como nas 
interprofesionais. Polo feito de ocupar cargos de dirección na central 
sindical, na súa relación contractual, ten relevancia especial a recíproca 
confianza e lealdade. Dada a revogabilidade e temporalidade do seu 
cargo, o contrato formalizarase por mandato sindical, sendo por tanto 
un contrato por obra ou servizo determinado.

b) Asalariados: pertencen a este grupo todos aqueles compañeiros e 
compañeiras que desempeñan no sindicato un traballo que non implica 
responsabilidade sindical. O seu contrato corresponderase coas carac-
terísticas do posto de traballo e as funcións a desempeñar.
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Segunda.- Da afiliación
Para efectos orzamentarios e de exercicio da representación interna que 

corresponda, enténdese a condición de afiliado ou afiliada como sinónima 
de cotizante. Para a súa determinación nun período utilizarase a fórmula:

A = N / 0,8 C
sendo N o total de ingresos por cotas sindicais nos doce meses anteriores 
e C o importe da cota vixente no mesmo período.

Terceira.- Das comisións
En aplicación das facultades previstas no artigo 44 destes Estatutos, 

crearanse cando menos as comisións seguintes: Área de Comunicación, 
Área Pública e Saúde Laboral.

A Comisión de Área Pública dotarase dunhas normas de funcionamen-
to que permitan a coordinación efectiva das diferentes federacións que a 
compoñen, proporcionándolle unhas pautas de actuación que lle confiran 
capacidade real de adoptar acordos executábeis nos ámbitos comúns que 
se aproben, estabelecendo na súa composición as fórmulas de participación 
dos distintos órganos de dirección das federacións que a compoñen. Á súa 
vez, será a responsábel de facer as propostas de adscrición das empresas, 
de acordo coa Adicional Cuarta destes Estatutos.

Cuarta.- Da definición sectorial.
A adscrición sectorial de empresas xestionadas baixo as novas fórmulas 

de xestión e sectores produtivos non relacionados nesta disposición será 
competencia do Secretariado Confederal con ratificación posterior por parte 
do Consello Confederal:

1 Administración  pública
Administración central, autonómica, provincial e local, correos e telé-

grafos, xustiza, universidades (persoal non docente), xuntas de portos, 
comisións administrativas de portos e parques de bombeiros.

2 Banca, Aforro, Seguros, Oficinas e Centros de Chamadas
Banca Pública, Banca Privada, Caixas de Aforro, Caixas Rurais, Coopera-

tivas de Crédito, Entidades de Financiamento e de Alugamento Financeiros, 
Seguros e Reaseguros, Bolsa, Sociedades de Valores e similares, centros 
de chamadas, empresas que desenvolven as TIC, Oficinas e Despachos en 
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xeral como Notarías, Rexistros, Servizos Xurídicos, Colexios Profesionais, 
Xestorías Administrativas, Auditorías, Asesorías Fiscais, Axencias Inmobi-
liarias, Axencias de Publicidade, Oficinas de Selección e Colocación de 
Persoas, Oficinas Técnicas de Arquitectura ou Enxeñeiras e outras entidades 
de natureza similar.

3 Construción e madeira
Obras públicas, construción, cementos e derivados, tellas e tixolos, 

lousas, aplicación de pinturas, xesos e escaiolas, mármores e pedras, can-
teiras, vidro e cerámica, fabricación de mobles, aglomerados, serradoiros, 
almacenistas de madeira, carpintaría, ebanistaría, carpintaría de ribeira, 
tratamentos forestais, talas, podas, rozas, cortas de lume, eliminación de 
especies invasoras e prevención de lumes forestais sempre que, neste 
último caso, tales medidas non se realicen polos servizos de prevención e 
extinción de lumes forestais.

4 Ensino
Ensino público e privado, investigación universitaria, universidades e 

autoescolas.

5 FGAMT
Agro, gandaría, pensos compostos, matadoiros, explotación forestal, 

granxas, piscifactorías, industrias alimentarias, frío industrial, conservas 
cárnicas e de peixe, caza, frigoríficos e bebidas, depuradoras, confección 
téxtil, coiros, calzado, pel, xéneros de punto e empresas auxiliares; pesca, 
marisqueo, empresas de estiba e desestiba, cultivos mariños, mariña mer-
cante, axencias marítimas e consignatarias; transporte de persoas e de 
mercadorías por calquera medio agás o marítimo, axencias de alfándegas, 
mensaxería, estacións de autobuses e mercadorías, aparcamentos e ga-
raxes, gasolineiras, ambulancias, telecomunicacións e telefónica.

6 Industria
Fundición, fabricación de maquinaria, bens de equipo, material eléc-

trico e electrónico, vehículos, construción e reparación naval, siderurxia, 
metalográfica, instalacións metálicas, talleres mecánicos, manufacturados 
metalúrxicos e todos aqueles que aparecen reflectidos no artigo “Ámbito 
de aplicación” dos catro convenios provinciais do metal.
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Centrais enerxéticas, refinarías, extracción de minerais, empresas de dis-
tribución enerxética, plásticos, cauchos, papel, pasta e cartón, artes gráficas, 
fertilizantes, pesticidas, desperdicios sólidos, laboratorios, pinturas, xabóns 
e pirotecnias, industria aeroespacial, captación, depuración e distribución de 
augas, e a produción de enerxías alternativas (eólica, solar, biomasa, etc.).

7 Saúde
Sanidade pública e sanidade privada.

8  Servizos
Comercio de froitas, comercio do téxtil, do metal, da pel, do vidro plano, 

de materiais de construción, de mobles e de alimentación, grandes almacéns, 
drogarías, farmacias, bazares, florarías, librarías, hostalaría, axencias de viaxe, 
medios de comunicación públicos ou privados, estudos fotográficos, cinema, 
teatros, música, espectáculos, dobraxe e son, deportes, bibliotecas, museos, 
salas de xogos, casinos, administracións de lotarías, perrucarías, tinturarías, 
lavandarías, limpeza, predios urbanos, pompas fúnebres, xardinaría, clubs e 
sociedades recreativas, seguridade privada e empregadas do fogar. 

Os sectores de actividade non citados nesta disposición adscribiranse 
segundo criterios de analoxía.

Quinta.- Da organización territorial
1 Comarca de Vigo
U.L. VIGO: Redondela, Nigrán, Baiona, Gondomar, Mos, Vigo.
U.L. O PORRIÑO: O Porriño, Mondariz, Ponteareas, Salceda, Salvaterra, Tui, 

As Neves, Mondariz-Balneario, Covelo, Arbo, Crecente, A Cañiza, Pazos 
de Borbén, Fornelos de Montes.

U.L. MORRAZO: Cangas, Bueu, Moaña.
U.L. do Baixo Miño : A Guarda, O Rosal, Tomiño e Oia.

2 Comarca de Santiago
U.L. SANTIAGO: Santiago, Negreira, A Baña, Val do Dubra, Trazo, Oroso, 

O Pino, Arzúa, Boimorto, Sobrado, Brión, Ames, Touro, Melide, Toques, 
Santiso, Lousame, Dodro, Rois, Padrón, Teo, Vedra, Boqueixón, Tordoia, 
Mesía, Frades.

U.L. AS RÍAS: Ribeira, Outes, Muros, Noia, Porto do Son, Boiro, Rianxo, A 
Pobra do Caramiñal.
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3 Comarca da Coruña 
U.L. A CORUÑA: A Coruña, Culleredo, Arteixo, Oleiros, Sada, Bergondo, 

Paderne, Irixoa, Cerceda, Carral, Cambre, Betanzos, Coirós, Aranga, 
Ordes, Abegondo, Curtis, Oza-Cesuras, Vilasantar. 

U.L. CEE: Cee, Fisterra, Muxía, Corcubión, Vimianzo, Carnota, Mazaricos, 
Camariñas, Dumbría,  Zas.

U.L. CARBALLO: Carballo, Laracha, Ponteceso, Malpica, Laxe, Cabana, 
Santa Comba e Coristanco.

4 Comarca de Ferrol:
U.L. FERROL: Ferrol, Ares, Mugardos, Narón, Valdoviño, Cedeira, Ortigueira, 

Fene, Cabanas, A Capela, Neda, S. Sadurniño, Moeche, Pontedeume, 
Miño, Vilamaior, Monfero, Cariño.

U.L. AS PONTES: As Pontes, Somozas, Mañón, Cerdido.

5 Comarca de Lugo-A Mariña
U.L. LUGO: A Fonsagrada, A Pastoriza, A Pontenova, Abadín, Antas de Ulla, 

As Nogais, Ba- leira, Baralla, Becerreá, Begonte, Castro de Rei, Castro-
verde, Cervantes, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, 
Monterroso, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, O Corgo, O 
Incio, O Páramo, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, Pedrafita do 
Cebreiro, Pol, Portomarín, Rábade, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, 
Sarria, Triacastela, Vilalba e Xermade.

U.L. MONFORTE: Monforte, Chantada, Bóveda, O Saviñao, Ribas de Sil, 
Taboada, Carballedo, Pantón, Sober, Pobra de Brollón, Quiroga, Folgoso 
do Courel.

U.L. A MARIÑA: O Vicedo, Xove, Ourol, Valadouro, Barreiros, Ribadeo, Tra-
bada, Viveiro, Cervo, Burela, Foz, Alfoz, Mondoñedo, Lourenzá.

6 Comarca de Ourense
U.L. OURENSE: Allariz, Amoeiro, A Arnoia, Avión, Bande, Baños de Molgas, 

Barbadás, Beade, Beariz, Boborás, A Bola, Carballeda de Avia, O Carba-
lliño, Cartelle, Castrelo do Miño, Castro Caldelas, Celanova, Cenlle, Coles, 
Cortegada, Chandrexa de Queixa, Entrimo, Esgos, Gomesende, O Irixo, 
Leiro, Lobeira, Lobios, Maceda, Maside, Melón, A Merca, Montederramo, 
Muíños, Nogueira de Ramuín, Ourense, Paderne de Allariz, Padrenda, 
Parada do Sil, O Pereiro de Aguiar, A Peroxa, Piñor, Pontedeva, Punxín, 



207

VIII Congreso CIG

E
st

at
ut

os

Quintela de Leirado, Ramirás, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das 
Viñas, San Cristovo de Cea, San Xoán de Río, Taboadela, A Teixeira, 
Toén, Verea, Vilamarín, Xunqueira de Ambía e Xunqueira de Espadanedo.

U.L. O BARCO: O Barco, A Rúa, Carballeda de Valdeorras, Larouco, Viana 
do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, Petín, O Bolo, Manzaneda, A Veiga, 
Rubía e Trives.

U.L. VERÍN: Verín, Monterrei, Oímbra, Cualedro, Laza, Castrelo do Val, 
Riós, Vilardevós, A Gudiña, A Mezquita, Xinzo de Limia, Vilar de Santos, 
Sandiás, Vilar de Barrio, Sarreaus, Trasmirás, Baltar, Blancos, Calvos de 
Randín, Porqueira, Vilariño de Conso e Rairiz de Veiga.

7 Comarca de Pontevedra
U.L. PONTEVEDRA: Pontevedra, Vilaboa, Marín, Ponte-Caldelas, A Lama, 

Cerdedo-Cotobade, Barro, Campo-Lameiro, Portas, Moraña, Soutomaior, 
Poio.

U.L. SALNÉS: Vilagarcía, Catoira, Vilanova, Cambados, Ribadumia, O Grove, 
Meaño, Meis, Valga, Sanxenxo, Pontecesures, Caldas de Reis, A Illa.

U.L. A Estrada-Deza: A Estrada, Agolada, Cuntis, Dozón, Forcarei, Lalín, 
Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces.

Sexta
A CIG é un sindicato de clase. No seo das súas federacións poderán 

constituírse sectores e subsectores interprofesionais, atendendo ás distin-
tas dependencias administrativas, características produtivas, etc. Na CIG 
non terán cabida colectivos ou estruturas organizadas en atención á súa 
categoría ou grupo profesional, funcións ou responsabilidades de mando 
no centro de traballo.
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  Disposicións Transitorias

Primeira.- Das asembleas das estruturas territoriais.
As estruturas territoriais da CIG deberán realizar as súas asembleas co-

marcais no prazo máximo do 9 de xullo de 2021. Aquelas estruturas que por 
circunstancias especiais non puidesen realizalas antes desa data, solicitarán 
o seu adiamento ao Consello confederal.

Ás estruturas, tanto territoriais como sectoriais, que non convoquen o seu 
proceso congresual ou asembleario por remate de mandato, conforme aos 
Estatutos, sen causa xustificada e ratificada polo Secretariado Confederal, 
aplicaráselles o regulado no artigo 107 dos presentes Estatutos até o mo-
mento da realización do proceso congresual ou asembleario.

Segunda.- Da aplicación do réxime de incompatibilidades de cargos.
A aplicación individual das incompatibilidades reguladas no artigo 81 

destes Estatutos entre membros da Executiva Confederal e membros dos 
órganos executivos dunha federación ou dunha comarca terá efectos a partir 
da celebración do Congreso ou Asemblea correspondente. O mesmo prazo 
máximo rexerá para a aplicabilidade individual das demais incompatibilida-
des estabelecidas no mesmo artigo 81.
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 Obxectivos e principios da CIG 
aprobados no VIII congreso

 Obxectivos
Recollendo do patrimonio común aquelas ideas de forza máis reveladoras 

da nosa razón de ser como organización, explicitamos como obxectivos da 
CIG os seguintes:
• A mellora progresiva e xeral, individual e colectiva dos intereses das 

traballadoras e dos traballadores, da propia organización e do conxunto 
da sociedade galega, das condicións laborais e da calidade de vida.

• O Marco Galego de Relacións Laborais e a construción da Central Sindical 
Única Galega.

• Profundización democrática e social constante cara a achegarnos a unha 
nova sociedade máis xusta e máis humana, sen explotación económica 
nin opresión política, calquera que sexan as formas en que estas se 
manifesten. Por iso pretendemos a superación do sistema capitalista e 
a construción do socialismo.

• O pleno exercicio de todos os dereitos humanos, individuais e sociais, 
sen discriminacións, incluído o de Autodeterminación.

• Promovermos o máximo respecto á dignidade humana, a paz, a democra-
cia, a xustiza social e a igualdade, a aplicación da Declaración Universal 
dos Dereitos Humanos a través da acción colectiva das traballadoras 
e dos traballadores. Fomentarmos a solidariedade internacional, o bo 
entendemento e a boa vontade universais, o antimilitarismo, a solución 
pacífica dos conflitos, o desarmamento e a reconversión da industria 
militar en civil, así como unha nova orde internacional xusta.

• Esixirmos a utilización pacífica, racional e ao servizo de toda a Huma-
nidade dos avances científicos e tecnolóxicos, e impulsarmos modelos 
produtivos enerxéticos fundamentados ecoloxicamente.

• Loitarmos contra toda forma de racismo, xenofobia ou prexuízo e dis-
criminación na sociedade en razón de sexo e/ou xénero, estado civil, 
enfermidade, idade, lingua, relixión, opinión política, opción sexual, 
posición social ou económica, orixe étnica, nacional ou cultural.

• Impulsarmos a participación sociopolítica e a inserción laboral e profe-
sional das mulleres e mocidade na sociedade, asegurando a igualdade 
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de oportunidades e a ausencia de discriminacións, pularmos, de modo 
especial, polo seu papel dirixente nas organizacións sindicais.

• Elevarmos e defendermos os dereitos sindicais da afiliación a través do 
apoio xurídico, laboral, etc., ante os organismos e foros que for necesario. 
Fomentarmos a organización e a solidariedade e o apoio mutuo como 
mecanismo de defensa dos seus intereses.

• Promovermos as estruturas e accións necesarias para a plena inte-
gración na sociedade dos grupos máis desfavorecidos, co obxecto de 
eliminarmos as bolsas de extrema pobreza e marxinalidade combatendo 
as causas que as producen.

• Pularmos pola completa normalización lingüística do idioma propio de 
Galiza.

 Principios
Sindicalismo de clase: A CIG é unha organización sindical que afirma, 

día a día, o seu carácter de clase, adoptando as decisións que en cada 
momento considera máis acaídas, para mellor defender os intereses inme-
diatos e xerais das traballadoras e dos traballadores galegos na perspectiva 
da transformación social.

Nacionalismo: A CIG defínese como unha organización nacionalista 
porque Galiza é unha nación sen soberanía política, ao servizo de intereses 
alleos, sometida e dependente económica, política e culturalmente. A pro-
cura da nosa soberanía e o exercicio do dereito de Autodeterminación son 
para nós irrenunciábeis. Desde a nosa independencia e autonomía sindicais, 
reclamámonos parte do movemento nacionalista galego.

Feminismo de clase: A CIG declárase feminista, consciente de que as 
discriminacións que sofren as mulleres traballadoras en todos os eidos son 
estruturais e veñen orixinadas pola división sexual do traballo, recoñecendo 
ao capital e ao patriarcado como fonte desa opresión. A CIG comprométese 
na loita contra o machismo e contra o sistema patriarcal que se sustenta 
na propiedade privada e que se dá baixo as relacións de produción capita-
listas, combatendo tanto no seo da organización, como no mundo laboral, 
o sexismo e as actitudes e comportamentos que sustentan e amparan a 
violencia machista.

Auto-organización: Entendendo que ningún dos principais problemas 
de Galiza se pode resolver favorablemente aos intereses do noso pobo se 
este non toma consciencia da súa propia identidade e traduce esa cons-
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ciencia en organizacións propias e soberanas, a CIG é expresión de auto 
organización das traballadoras e dos traballadores galegos.

Solidariedade e internacionalismo: A CIG garante a unión e solida-
riedade de todos os traballadores e traballadoras con independencia do 
sector no que ocupen as súas actividades, do territorio onde vivan ou das 
diferenzas e obstáculos que poidan existir. Así mesmo, estamos vencellados/
as á loita común dos traballadores e traballadoras do mundo pola súa com-
pleta emancipación e á dos pobos que loitan pola súa liberación nacional.

Democracia e participación: A CIG entende a democracia como valor 
universal, garante a igualdade de dereitos da súa afiliación, asegura o 
funcionamento democrático de todos os seus órganos de dirección e elixe 
todos os seus cargos democraticamente. Fomenta a participación sindical 
e as asembleas de afiliados e afiliadas, así como as dos traballadores e 
traballadoras, como método para evitar o individualismo, o corporativismo 
e a burocracia, e como unha maneira de facilitar a corresponsabilidade nos 
debates e na toma de decisións.

Independencia: A CIG é independente e soberana na toma de decisións. 
Auto gobérnase e non está suxeita a control de ningún partido político, grupo 
de poder económico, ideolóxico ou relixioso.

Pluralismo: A CIG é unha organización plural. Nela conviven distintas 
sensibilidades e xeitos de entender a nosa sociedade, todas elas lexítimas e 
enriquecedoras. Respecta e fai respectar a liberdade interna e a diversidade 
de opinións políticas e ideolóxicas, tanto individuais como colectivas. Garante 
a liberdade de expresión e pensamento sen restricións de ningunha caste, 
cumpre e fai cumprir os Estatutos dos que libre e voluntariamente se dota.

Transformación: A CIG é unha organización sindical transformadora. 
Para mellor defender é facer realidade os seus obxectivos, participa na 
vida socio política e fomenta, así mesmo, a participación máis activa da 
súa afiliación.

Unidade: A CIG persegue a máis completa unidade dos traballadores 
e traballadoras de Galiza nunha Central Sindical Única Galega. Así mes-
mo, propiciará a máis ampla e posíbel unidade de acción para acadar os 
obxectivos fixados.

Normalización: A CIG exprésase en galego, o cal defende como único 
idioma oficial de Galiza e promove a súa completa normalización. Respecta 
o uso das distintas formas de escrita entre a súa afiliación.
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 Resolucións do VIII Congreso

 1  No compromiso de traballo da Confederación Intersindical Galega por 
unha saída galega xusta da crise facemos un chamamento á loita e a 
mobilización para:

• exixir un Plan Galego de Recuperación Económica, Industrialización 
e Creación de Emprego Digno en Galiza, que garanta o dereito a vivir 
e traballar dignamente na Nosa Terra.

• Demandar a inmediata derrogación das reformas laborais, da nego-
ciación colectiva, das pensións e do desemprego, iniciadas en 2010 
até a actualidade.

  37Urxe a aprobación dunha nova lexislación laboral que restitúa todos 
os dereitos roubados e favoreza novos dereitos e regulacións que nos 
fortalezan como clase traballadora ante a nova situación de crise e as 
novas formas de explotación e precariedade.

  Por todo iso o VIII Congreso da CIG acorda:

  Levar adiante as accións necesarias e iniciar unha intensa campaña 
para a convocatoria dunha Folga Xeral nas datas que o Consello 
Confederal considere máis oportunas de non darse avances nestas 
reivindicacións.

 2 As primeiras organizacións sindicais nacionalistas galegas (SOG, UTBG, 
UTEG, UTSG e SGTM) creáronse ao principiar a década dos anos setenta 
do século pasado, converténdose, en menos de cincuenta anos, na primeira 
forza sindical en representatividade, afiliación, mobilización e combatividade.

  Desde aquelas organizacións fundadoras, milleiros de traballadoras e 
traballadores construíron, –manténdoo, ampliándoo e consolidándoo– 
o movemento sindical nacionalista concretado hoxe na CIG– Confede-
ración Intersindical Galega.

  A construción do movemento sindical nacional galego é un traballo colecti-
vo no que delegadas e delegados sindicais e milleiros de afiliadas e afiliados 
tiveron e teñen unha importancia capital. Son o rostro e a expresión da 
CIG nos lugares de traballo; miles e miles de traballadoras e traballadores, 
“anónimos” na súa inmensa maioría, sen os que a CIG non existiría.
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  Por todo isto, o VIIII Congreso acorda que, anualmente, as Unións 
Comarcais da CIG realizarán, en vésperas do 1º de Maio, un acto 
solemne de recoñecemento e agradecemento a todas as afiliadas 
e afiliados que se xubilaran ou faleceran durante ese ano.

 3 O VIII Congreso da CIG demanda o apoio cidadán á Iniciativa Cidadá 
Europea Right2Cure, da que a CIG tamén é promotora, que pretende 
que todo o mundo teña dereito á protección fronte ao virus coa libera-
ción das patentes das vacinas e que haxa transparencia informativa e 
control sobre a achega de fondos públicos para o seu desenvolvemento 
e xestión. Após a aprobación no Parlamento Europeo da resolución que 
inclúe o apoio a esta iniciativa , instamos a que a Comisión Europea aban-
done a defensa dos intereses corporativos e os beneficios das grandes 
farmacéuticas e defenda os intereses xerais de toda a poboación.

 4  O VIII Congreso da CIG traslada a súa plena solidariedade cos pobos 
de Cuba, Venezuela e Nicaragua e aos seus gobernos lexítimos que 
padecen a constante inxerencia das potencias imperialistas incapaces 
de respectar a elección libre e democrática do seu futuro como nacións 
soberanas. Solicitamos o inmediato levantamento do bloqueo que se 
exerce sobre eles, e exiximos o máximo respecto e non inxerencia nos 
vindeiros procesos electorais que se van celebrar.

 5 O VIII Congreso da CIG expresa a súa total solidariedade e apoio á 
loita do pobo saharauí pola súa liberación nacional e social. Considera 
que as Nacións Unidas deben facer cumprir integramente os acordos 
de Houston que inclúen a realización dun referendo no Sáhara Occi-
dental en aplicación do dereito de autodeterminación que foi adiado 
sistematicamente polo goberno de Marrocos. Instamos á Comisión 
Europea a que faga efectiva a sentenza do Tribunal Xeral da Unión 
Europea que ven de anular os acordos (Comerciais) de pesca entre a 
UE e Marrocos que dá a razón ao Frente Polisario que os impugnou 
por explotar colonialmente os recursos do Sáhara Occidental.

 6 O VIII Congreso da CIG manifesta o seu apoio ao pobo palestino; 
denuncia e condena as violacións dos dereitos humanos cos presos 
e presas; insta ao goberno israelí a cumprir as normas prescritas polo 
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dereito internacional humanitario; exixe o levantamento das restricións 
ás comunicacións e visitas familiares; reafírmase na campaña de boi-
cote aos produtos israelís e demanda das institucións internacionais 
que se adopten medidas para poñer freo ao proceso de ocupación 
dos territorios palestinos por parte de Israel.

 7 O VIII Congreso da CIG reitera o seu compromiso firme no combate 
contra todas as formas de violencia contra as mulleres, insta á 
negociación de medidas e protocolos de actuación nas empresas, e 
reclámalle aos gobernos galego e do estado a creación e a realización 
de programas de formación permanente destinados a todo o persoal 
que participa na recepción, tramitación e resolución das denuncias, de 
maneira que se garanta que a asistencia prestada ás mulleres vítimas 
de violencia de xénero (incluída a asistencia xurídica, civil, penal e con-
tencioso administrativa) se realiza por persoal especialista na materia, 
libre de nesgos sexistas. Porque se é machista, non é xustiza!

 8 O VIII Congreso da CIG reafirma o seu compromiso na defensa dos 
dereitos e intereses das vítimas de discriminación por orientación 
e identidade sexual, expresión de xénero ou características sexuais, 
como organización que ten entre os seus obxectivos asegurar a igual-
dade de oportunidades entre todas as persoas.

 9 O VIII Congreso da CIG reafirma o seu compromiso na defensa dos 
servizos públicos e das súas traballadoras e traballadores, casti-
gados con recortes de persoal na última década e cunha elevada tem-
poralidade pola aplicación das taxas de reposición polos gobernos de 
PP e PSOE e asume a necesidade de buscar unha solución ao abuso 
da temporalidade que parta da plena capacidade para negociar en 
cada ámbito territorial e nos diferentes sectores nos que se organiza 
a administración pública, aplicando un réxime sancionador estrito aos 
cargos públicos que permitan a fraude, con medidas reparadoras para 
quen se mantén nunha situación de temporalidade abusiva e así evitar 
que sexa o persoal temporal quen cargue coas consecuencias das 
políticas de recortes das diferentes administracións.
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 10 O VIII Congreso da CIG amosa o seu pleno apoio á Proposta de Bases 
para a Normalización do Ensino en Galiza promovida pola Mesa pola 
Normalización Lingüística, movementos de renovación pedagóxica, a 
federación do Ensino da CIG e outros sindicatos docentes, co obxec-
tivo de superar a situación dramática que vive a nosa lingua desde 
a chegada de Feijóo á Xunta, relegando o noso idioma das aulas, 
prohibindo o seu uso en materias científicas e tecnolóxicas e cunha 
presenza residual en Infantil nas cidades, provocando que tres de cada 
catro mozos e mozas rematen a escolarización obrigatoria sen sabe 
falar o noso idioma. Neste sentido, a CIG anima ao conxunto do pobo 
galego, e en particular a todos os seus delegados e delegadas e a súa 
afiliación para que contribúan na súa práctica diaria a ser axentes da 
promoción e dignificación do noso idioma.

 11 O VIII Congreso da CIG reitera a súa defensa dos hospitais comarcais, 
e a necesidade de seguir defendendo unha sanidade pública e de 
calidade que garanta a prestación de servizos a todas as persoas 
con independencia de onde residan. Defendemos unha sanidade de 
proximidade mantendo e potenciando os servizos hospitalarios dos 
hospitais comarcais, tendo en conta a dispersión poboacional, o en-
vellecemento, cronicidade e pluripatoloxías das/os doentes.

  Instamos ao goberno da Xunta a adaptar os cadros de persoal dos 
hospitais comarcais ás patoloxías prevalentes no seu distrito. Así mes-
mo, exiximos á Consellaría de Sanidade a dotación dunha base do 061 
nos 14 distritos sanitarios con ambulancia medicalizada.

 12 O VIII Congreso da CIG reitera o seu compromiso na defensa da aten-
ción primaria de Galiza. Rexeita as políticas de desmantelamento e 
recortes de persoal implantadas polo Partido Popular, que dificultan o 
acceso das persoas ao primeiro nivel de asistencia con graves conse-
cuencias para a súa saúde.

  Por iso, O VIII Congreso da CIG fai un chamamento á participación na 
manifestación de SOS Sanidade Pública, plataforma social da que a CIG 
participa activamente como motor de mobilización social, convocada 
para o día 14 de novembro.
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l 13 O VIII Congreso da CIG manifesta a súa solidariedade e apoio aos 
traballadores e traballadoras de ALCOA SAN CIBRAO pola loita que 
levan ante o ERE presentado pola empresa e ao negarse a empresa 
á venda, e urxe aos gobernos galego e español a darlle continuidade 
a este proxecto industrial reactivando o proceso de venda a SEPI.

  Do mesmo xeito, este Congreso manifesta a súa solidariedade e apoio 
aos traballadores e traballadoras de VESTAS ante o peche anunciado 
pola empresa da súa fabrica de Chavín en Viveiro e exixe á Xunta de 
Galiza a adoptar medidas que eviten os despedimentos.

  Así, o VIII Congreso da CIG apoia e chama a participar na manifestación 
do domingo 17 de outubro en Viveiro para reclamar das administracións 
públicas estatal e autonómica unha resposta inmediata para frear a 
sangría económica e laboral que padece a Comarca da Mariña.

 14 O VIII Congreso da CIG traslada a súa solidariedade e apoio aos com-
pañeiros e compañeiras de ALU IBERICA, antiga ALCOA INESPAL, 
na Coruña, pola súa loita en contra do peche da fábrica de aluminio 
e reclama a intervención da fábrica para a continuidade do proxecto 
industrial que ofreza as máximas garantías da produción e do emprego.

 15 O VIII Congreso da CIG manifesta a súa solidariedade e apoio aos 
compañeiros e compañeiras de XEAL, antiga FERROATLANTICA, 
pola súa loita incansábel polo mantemento da actividade e do empre-
go e reclama da Xunta que declare a nulidade da operación de venda 
entre Ferroatlántica e ITHAKA.

 16 O VIII Congreso da CIG quere trasladar a súa solidariedade e apoio 
aos traballadores e traballadoras do sector da automoción que 
están a sufrir a deslocalización das súas empresas, os ERTES pola falla 
de compoñentes, subcontratacións abusivas, abusos nas cargas de 
traballo, etc... que fan deste sector estratéxico da nosa economía un 
polvorín pola falla de compromisos dos gobernos galego e do estado.

 17 O VIII Congreso Confederal da CIG mostra a súa solidariedade cos/as 
traballadores/as do Sector Naval da ría de Vigo, sector estratéxico 
de Galiza, que se atopa en grave crise e abocado a súa desaparición.

  Exiximos a implicación e a intervención da Administración Pública na 
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situación actual do estaleiro HJ Barreras. Abocado tamén ao peche 
pola mala xestión das diferentes direccións do estaleiro por prácticas 
corruptas e ante a falla de iniciativa das diferentes administracións.

  Amosamos a nosa solidariedade co membro da CIG no comité de 
empresa de HJ Barreras, Rafael Pérez Castro, despedido por loitar 
poda defensa dos postos de traballo e por reclamar carga de traballo 
para o estaleiro.

 18 O VIII Congreso da CIG exixe eliminar as restricións actuais a NA-
VANTIA Ferrol e permitir traballar aproveitando todos os segmentos 
de actividade que potencialmente poden concorrer nas súas instala-
cións, dado que son a única saída á situación actual de parálise do 
estaleiro, para dotalo de carga de traballo. Así mesmo, é necesaria 
a aprobación dun Plano que manteña o naval público como sector 
estratéxico, creando o complexo integral da ría e que abranga todas 
as áreas relacionadas coa construción naval tanto militar como civil.

 19 O VIII Congreso da CIG exixe ao Goberno Español a creación dun Plano 
de actuación onde se fixen as bases dunha transición xusta para o 
sector de carburantes e biocarburantes, que conta cun importante 
peso en Galiza. Denunciamos con preocupación que o período de 
transición enerxética no que estamos inmersos ten visos de converterse 
nun período de destrución de emprego, quedando excluída Galiza do 
cambio enerxético verde, e poñendo en risco o peso industrial que a 
día de hoxe ten este sector no noso país.

 20 Desde o VIII Congreso da CIG denunciamos que a transformación do 
sector de telecomunicacións en Galiza leva aparellada unha constante 
e importante perda de emprego, materializada a través da deslocali-
zación, da externalización dos servizos e unha crecente precarización 
dos postos de traballo creados a través de empresas auxiliares. Por 
iso, este Congreso exixe a posta en marcha da mesa de negociación 
sectorial formada por organizacións sindicais, patronal e Xunta de 
Galiza a través da que executar medidas concretas para evitar a perda 
de emprego e a desregulacións das relacións laborais no sector.
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l 21 O sistema financeiro dun país é un piar fundamental para o seu desen-
volvemento económico e social. É preciso que o mesmo sexa solvente, 
actúe como un instrumento de soporte e apoio do tecido produtivo e 
garanta a prestación de servizos a todos os sectores da sociedade, 
especialmente as clases populares e traballadoras e os segmentos 
máis vulnerábeis destas.

  O modelo de sistema financeiro que se está impulsando desde a 
Unión Europea, coa participación do Estado español, non responde 
as necesidades colectivas, senón que está ao servizo dos intereses 
do grande accionariado privado das principais entidades do sector. 
Este modelo é especialmente lesivo para o conxunto do pobo e para 
territorios que, como Galiza, carecen de soberanía e que padecen un 
marco de dependencia colonial, crea exclusión financeira para amplos 
sectores da poboación, suprime servizos e encarece notablemente os 
que permanecen a través dun incremento exponencial das comisións 
repercutidas á clientela; todo isto nunha situación de limitación da com-
petencia pola concentración bancaria impulsada pola UE e adoptada 
polos sucesivos gobernos do Estado. 

  En Galiza, o acceso ao diñeiro en efectivo segue sendo unha prioridade 
para unha parte importante da poboación. A porcentaxe de persoas 
que se atopan nunha situación vulnerable no acceso a oficinas ban-
carias ou caixeiros alcanza ao 23%. A situación foise deteriorando a 
resultas do afondamento no proceso de concentración bancaria e 
dos continuos EREs no sector, que teñen como consecuencia directa 
o peche de centos de oficinas e perda de miles de postos de traballo. 
A crise provocada pola pandemia da COVID está sendo aproveitada 
polo sector para acelerar os procesos de dixitalización e redución de 
atención presencial. A sociedade sigue demandando boa parte dos 
servizos presenciais que a banca está reducindo ou eliminando. Neste 
ano 2021, no que a gran banca está facendo o maior axuste de persoal 
visto no sector para un único exercicio, e a pesar da crise económica 
provocada pola pandemia, as entidades financeiras van repartir divi-
dendos entre o seu accionariado. 

  Este novo axuste sucede ao xa aplicado sobre o pretexto da crise fi-
nanceira de 2008, que se saldou nunha privatización e expatriación do 
aforro galego e en importantes recortes de persoal no sector bancario 
e da rede de oficinas implantadas no noso territorio. Un axuste que foi, 
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ademais, deliberadamente subvencionado polos gobernos españois 
de PSOE e do PP con miles de millóns de euros en operacións de 
“rescate” que se configuraron como un verdadeiro saqueo e estafa 
en termos sociais. 

  A necesidade dunha Banca Pública Galega nunca antes foi tan evidente 
e urxente como neste período, polo que o VIII Congreso da CIG resolve:

1 Impulsar e apoiar todas as accións reivindicativas, no plano laboral, so-
cial e político, para impedir a destrución de Emprego no sector bancario, 
frear	o	proceso	de	peches	de	oficinas	e	a	imposición	de	restricións	de	
servizos á clientela das entidades bancarias, reclamando do Goberno 
galego que promova a creación dunha Banca Pública Galega que dea 
servizo á poboación e sirva como apoio ao sistema produtivo galego.

2 Exixir do Goberno español que, exercendo as súas competencias no 
ámbito da regulación bancaria, adopte medidas efectivas para garantir 
o	acceso	universal	da	poboación	aos	servizos	financeiros,	eliminando	
as comisións abusivas, e despregue instrumentos adicionais de control 
público sobre a actividade das entidades bancarias.

 22 O VIII Congreso da CIG amosa o seu apoio e solidariedade coa loita 
das traballadoras e traballadores da empresa IKF da Guarda, que 
neste momento acumulan 32 días de folga, para rexeitar a dobre escala 
salarial que a compañía pretende prolongar no tempo, a desregulación 
da xornada e en defensa das súas condicións laborais. Igualmente, o 
VIII Congreso da CIG mostra o seu apoio á folga indefinida convocada 
a partires do próximo 19 de outubro en IKF.
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Intervención de Paulo Carril  
clausura VIII Congreso CIG
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 Intervención clausura VIII Congreso CIG

Benvidos e benvidas.

Obrigado pola vosa asistencia, especialmente ás delegacións Interna-
cionais, e polo voso esforzo en estar aquí pese a todas as dificultades que 
estamos a vivir por causa da pandemia para as delegacións que acudides 
de países que estades a pasar difíciles momentos.

Poñemos o final a este VIII Congreso coa satisfacción de podelo celebrar 
e para desde xa pornos a andar no cumprimento das liñas de traballo acor-
dadas para que nos dean, como di o noso lema, FORZA PARA AVANZAR.

Nas vésperas dos 50 anos das loitas do 1972 de marzo en Ferrol e de 
setembro en Vigo, que nos deron nacemento, o sindicalismo nacionalista e 
de clase que representamos foi medrando de forma constante e imparábel 
até sermos hoxe a 1ª forza sindical en representación sindical, afiliación e 
mobilización social en Galiza. 

Ao longo de décadas e arredor da CIG construíuse unha central sindi-
cal de forte unidade e solidariedade de clase, que se labrou, que se labra, 
loita a loita, nos centros de traballo, nas fábricas e nas rúas, por medio da 
mobilización obreira e popular na defensa dos nosos intereses de clase. 

A CIG é pois o resultado da construción feita cun inmenso e auténtico 
sentido colectivo, porque na CIG os liderados son colectivos e o papel das 
persoas secundario. Todas as persoas son necesarias pero o único impres-
cindíbel é o proxecto que representamos, o sindicato que somos, e que 
neste Congreso fácemoslle unha posta a punto para os próximos 4 anos.

Somos a primeira forza sindical, obxectivo difícil ver realizado nas orixes 
do sindicalismo nacionalista nos anos 70, pero hoxe realidade imparábel que 
nos chama a actuar en todo momento de acordo aos mesmos principios e 
á mesma acción sindical que levamos facendo tantos anos e que nos ten 
levado a ser a primeira forza sindical.

O noso recoñecemento, respecto a todas as persoas, ás miles de traballa-
dores e traballadoras que durante todos estes anos tiveron un compromiso e 
unha militancia para facer isto posíbel. A proba de lume, ferro e incluso sangue, 
a proba de persecución e represión sindical, de resistencia e coherencia, pero 
sempre desde o firme convencemento na auto-organización do pobo galego, 
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na creación de instrumentos propios para defender os nosos intereses de 
clase e nación, facendo como dixo Castelao, verdadeiro heroísmo, que 
consiste en transformar os desexos en realidades e as ideas en feitos.

Esta é a nosa partida de nacemento: sindicato nacionalista e de cla-
se, sindicalismo combativo, de contapoder, participativo, asembleario 
e defensor dunha Galiza democrática e soberana.

Se hoxe somos o que somos é porque estamos orgullosos e orgullosas 
de onde vimos, por formar parte dunha historia colectiva e dunha tradición 
sindical de loita, que hoxe reivindicamos e reafirmamos para facer fronte a 
unha situación especialmente crítica, cando estamos metidos de cheo nunha 
profunda crise na que está en xogo o noso futuro como clase traballadora 
e como pobo galego, cando máis que nunca necesitamos reforzar a nosa 
capacidade de confrontar para gañar unha saída galega xusta da crise.

A economía mundial segue a estar dominada polo imperialismo e pola im-
posición dunhas relacións baseadas na súa avariciosa carreira polo aumento 
da marxe de beneficios competindo polo control das materias primas e os 
mercados, intensificando a destrución do medio ambiente e aumentando as 
actuacións agresivas contra os países que non se someten a este deseño.

No contexto europeo, a UE segue sendo expresión da globalización ao 
servizo do capital financeiro, en permanente submisión aos EUA e á OTAN, 
e fundamentada na creación dun espazo económico, que actúa obsesio-
nada en cumprir cos dogmas neoliberais impoñendo duras políticas que 
afondan nos recortes dos orzamentos e do gasto público, de recortes de 
dereitos laborais e sociais. Desregulan e privatizan todo ámbito que poida 
dar resultado económico favorábel ao servizo do grande capital, da libre 
circulación de mercadorías e capitais, que tanto os gobernos de dereita 
como os da socialdemocracia executan por igual.

Estamos a vivir unha nova fase da ofensiva do capital contra o traballo 
porque o capitalismo, aínda que estea en crise, estase transformando en 
novas formas de existir, pero ten na forza do traballo humano o factor im-
prescindíbel e decisivo para a creación de riqueza, para obter beneficios 
con base na explotación da clase traballadora e dos pobos.

A pandemia acelerou as transformacións que se estaban a producir na 
economía e no traballo, na dirección de manter a hexemonía do capital, valén-
dose do papel dos estados e do consumo millonario de recursos públicos.

Vivimos unha intensificación da dixitalización dos procesos produtivos e 
da descarbonización da economía, que están aumentando as ameazas eco-
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lnómicas, industriais, sociais e laborais para o conxunto da clase traballadora 
e dun desenvolvemento soberano dos pobos e das nacións do mundo. Ade-
mais, eses procesos non están deseñados para procurar o benestar, a xustiza 
social ou dignificación das condicións laborais e de vida das sociedades.

Neste proceso de descarbonización é descarado ver como os gobernos 
limítanse a regular e financiar ao ditado dos consellos de administración das 
grandes empresas, negándose a poñer en marcha políticas públicas que 
garantan o dereito á enerxía ao conxunto do pobo para un desenvolvemento 
económico e social xusto, como a CIG ten demandando a través de dife-
rentes iniciativas populares (a da tarifa eléctrica galega, pola recuperación 
das centrais hidráulicas para o sector público etc.).

No Estado español, a crise da covid-19 ten lugar cando estabamos pa-
decendo os graves custos económicos e sociais da crise financeira iniciada 
no 2008, con elevados niveis de desigualdade económica, precariedade 
laboral e de empobrecemento social como consecuencia das políticas 
aplicadas para darlle resposta, e que na súa gran maioría están vigor, non 
están aínda derrogadas (reformas laborais, da negociación colectiva, das 
pensións, recortes e privatizacións de servizos públicos e sociais etc.).

Neste momento, imos camiño dun empeoramento xeneralizado da crise de-
rivada da pandemia, como tamén das receitas aprobadas para darlle resposta, 
xa que manteñen no esencial estas duras políticas e anúncianse outras novas 
parecidas ao ditado da Unión Europea, por moito que se disfracen polo actual 
Goberno de coalición PSOE-Unidas Podemos con grande despregamento 
de propaganda e permanentes chamados ao consenso e ao diálogo social.

Diálogo social que na actualidade está a servir de vía para diminuír a confli-
tividade laboral, para xustificar os incumprimentos programáticos do Goberno 
e agochar a súa debilidade fronte á gran patronal. O sindicalismo español está 
sendo máis funcional que nunca a estas dinámicas renunciando a dar a batalla 
ideolóxica e política necesaria para contribuír a un cambio real do actual mo-
delo económico e social. Así mesmo, en Galiza este “diálogo social” ten como 
única utilidade coñecida referendar e validar as políticas do PP, contribuíndo a 
facilitar a grave situación económica, social e industrial que temos en Galiza.

Abandónase a loita social e a confrontación co capital en favor dun fa-
nático pactismo permanente que causa desmobilización e promove unha 
falsa conciliación de intereses de clase entre o capital e o traballo.

Así é que todo o paquete de reformas para a reconstrución (transición 
ecolóxica, economía verde, transformación dixital, Estatuto dos Traballado-
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res/as do século XXI, teletraballo, reforma das pensións...) estanse a realizar 
desde unha interesada confusión, con grandes doses de engano, fraude e 
hipocrisía para evitar poñer en cuestión a existencia do sistema capitalista, 
da propia UE e o profundo centralismo operante no Estado español. 

En realidade, son medidas obrigadas para cumprir co Acordo do Fondo 
de Reactivación pola covid-19 que exixe un severo paquete de recortes do 
gasto público, a imposición de novas reformas –como a das pensións–, así 
como a consolidación das anteriores.

Neste contexto nada é tampouco entendíbel se pasamos por alto que esta 
situación ten lugar no profundo dunha crise institucional e sobre o modelo do 
estado centralista nacido da Transición, cada vez máis dependente da UE pero 
cada vez máis fanaticamente centralista e negador da realidade plurinacional 
existente no Estado español. Está é a súa mellor fórmula para manter o seu 
estatus: favorecer a unidade de mercado e intensificar o proceso de concen-
tración do capital na oligarquía española, reforzando o empobrecemento das 
clases populares e aplicando con dureza diferentes instrumentos para espolio 
e opresión das nacións, como a galega, existentes no Estado español.

Faise política neoliberal asumindo as súas consecuencias: pobreza labo-
ral, desemprego e exclusión social , pero tamén onde o fascismo, que así 
ten o seu caldo de cultivo, ao que se lle suma a práctica dun españolismo 
sen complexos, disfrazado de falsa progresía, que reforza a aposta por un 
Estado español unitario, negador e laminador da realidade plurinacional.

Afrontamos esta realidade en Galiza con máis dificultade porque estaba-
mos de cheo nunha crise social, industrial, demográfica -agravada ante a 
incesante emigración- que por si propia xa tiña o impacto dunha situación 
de emerxencia nacional e social, pero á que agora se multiplica coa crise 
derivada da COVID19. 

O Goberno do PP con Feixó á cabeza está descaradamente ao servizo 
deste deseño, buscando impoñer unha saída da crise afondando na sub-
misión ao grande capital español e mundial, pero tamén na dependencia 
económica e política ao sistema español consagrado na Constitución do 
1978 e no Estatuto de Autonomía de Galiza de 1981 que negan os dereitos 
nacionais de Galiza e que nos somete a ter un papel periférico no econó-
mico, de colonia dentro do Estado español, á par dun continuo proceso de 
desgaleguización e españolización de Galiza até o extremo de colocarnos 
nunha situación crítica que pode facer dubidar do noso futuro como un país 
propio, diferenciado do Estado español.
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lA acción do PP está a contribuír de forma intensa á destrución dos nosos 
sectores produtivos e industriais estratéxicos, aplicando unha política suicida 
para o futuro da sociedade galega, empregándose de forma antidemocrática 
e autoritaria, facendo uso e abuso da maioría absoluta.

A crise industrial derivado do proceso dunha descarbonización que se 
está deixando en mans do oligopolio das empresas eléctricas, que seguen 
campando ás súas anchas sen asumir os custos sociais, laborais e medio 
ambientais que causaron, e seguen a causar, mentres encabezan un novo 
boom especulativo ligado ás enerxías renovábeis, para a súa instalación 
tanto en terra como no mar. Máis espolio dos nosos recursos derivado da 
situación de dependencia da Galiza, para que sigan saqueando ao pobo 
galego e estragando o noso territorio, sen transición de ningún tipo, máis 
ben executando un plano de demolición.

A privatización e recorte dos servizos públicos e servizos sociais continúa 
nunha sociedade galega cada vez máis necesitada de políticas públicas, 
especialmente na atención ás persoas maiores e dependentes, ante a cri-
se demográfica, a desertización do rural e o empobrecemento do poder 
adquisitivo das pensións. En troques, á mercantilización dos coidados das 
persoas, engádese a negativa a dignificar as condicións de traballo nun 
sector laboral esencial, feminizado, socialmente pouco valorado e moi 
precarizado.

Feixó e o PP son a peor versión posíbel da colonización e dependencia 
de Galiza e do pobo galego, onde todo o público se pon á disposición do 
negocio e a rendibilidade do capital, consolidando un modelo de país que 
afonda na histórica xeración de graves desequilibrios territoriais, sociais e 
ambientais, mentres de novo, e con máis forza, proporcionamos man de 
obra barata a través dunha emigración que nos está a deixar sen xente, nun 
país cada vez máis avellentado e con menos poboación activa.

Neste contexto, os fondos europeos NextGenerationEU, millóns de diñeiro 
público que van parar ás mesmas empresas que, grazas á reforma laboral, 
ameazan os postos de traballo e despiden sen piedade como está a ocorrer no 
sector bancario, no Grupo Inditex, co peche das centrais térmicas galegas, nas 
industrias electrointensivas, no sector naval, no da automoción, entre outras.

Co lema deste Congreso, FORZA PARA AVANZAR facemos un chama-
mento a reforzar a nosa capacidade para confrontar esta realidade.

Por iso neste Congreso marcámonos 3 grandes obxectivos para os 
próximos 4 anos:
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O noso primeiro obxectivo: consolidar e ampliar a CIG como a 1ª 
forza sindical en representatividade, afiliación e capacidade de mobi-
lización, porque a:
- a maioría sindical non se gaña dunha vez e para sempre. A nosa maioría 

é fráxil en relación ao poder do capital, polo que non podemos perder 
tempo para consolidar no plano organizativo e ideolóxico o noso avance 
na representación sindical, de facer valer con todas as nosas forzas e 
iniciativas o noso modelo sindical.

- o poder económico e o poder político van recruar a súa ofensiva para 
que a CIG non siga avanzando, para que as nosas alternativas non se 
poidan levar adiante. Mesmo van aplicarse, como xa o están a facer, en 
negarnos, en silenciar a nosa existencia ou presentala como irrelevante.

- o importante non é só ser un sindicato con gran número de afiliación e de 
representación, a clave está en ser un instrumento útil e capaz, de contra-
poder real fronte á explotación de clase, de sermos combativas/os e firmes 
para avanzar nas conquistas de dereitos e na transformación da realidade.

- o noso camiño é conseguir a hexemonía social, como di un dos Princi-
pios da CIG, porque PERSEGUIMOS A MÁIS COMPLETA UNIDADE DOS 
TRABALLADORES E TRABALLADORAS DE GALIZA NUNHA CENTRAL 
SINDICAL ÚNICA GALEGA. Polo tanto, obriga de aumentar a capacidade 
de iniciativa para convencer da nosa alternativa a máis sectores da clase 
traballadora, facendo avanzar a toma de conciencia nacional e de clase. 
A nosa loita comprende obxectivos de defensa dos intereses inmediatos 

da clase traballadora galega pero tamén obxectivos estratéxicos. Acumular 
máis forzas para construír poder sindical, porque onde hai sindicato, hai 
melloras reais nas nosas condicións laborais e de vida.

Poder sindical para irmos construíndo poder popular, para a transfor-
mación revolucionaria da sociedade galega, no obxectivo estratéxico que 
temos na CIG da conquista dunha Galiza ceibe e sen explotación, dunha 
Galiza ceibe e socialista.

O segundo obxectivo: Reforzar a organización sindical e sermos 
referentes do feminismo de clase para transformar a realidade.

Neste momento histórico que estamos a vivir, as ameazas que temos 
que afrontar ante a actual crise e ofensiva do capital contra o traballo, pasan 
por fortalecer a resposta unitaria da clase traballadora, onde os sectores 
que están en mellores condicións de loita fagan súas as reivindicacións 
dos sectores máis desprotexidos, estendendo a nosa actuación sindical, 
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ldirectamente desde o sindicato, desde a sección sindical que corresponda 
ou como delegado ou delegada sindical.

Por todas estas razóns, hai que facer valer con toda a nosa forza esa 
unidade e solidariedade de clase que somos e representamos, promovendo 
e axudando os sectores máis debilitados da clase traballadora para que se 
organicen e vaian construíndo a súa loita, porque só xerando dinámicas 
mobilizadoras poderemos ter solución as reivindicacións.

Queremos consolidarnos como unha organización sindical de clase, que 
procuramos combinar correcta e oportunamente a formulación de propostas 
coa mobilización ao tempo de sermos como vertebradora para levar adiante 
unha acción feminista nacionalista e de clase.

Neste momento histórico, na CIG temos claro que o maior perigo do 
sindicalismo é non saber estar á altura e substituír o conflito pola concilia-
ción, polo pacto e o diálogo social mentres o capital avanza impoñendo o 
seu modelo. 

O conflito é a solución ante esta realidade porque non hai mellora real 
das condicións de vida sen confrontación e que temos que afrontar con 
decisión e convencemento no enorme potencial e capacidade que ten a 
mobilización, a loita obreira e a loita social.

O terceiro obxectivo: aprofundar o papel da CIG para mellorar a loita 
pola soberanía nacional de Galiza, o noso compromiso co movemento 
nacionalista galego.

Na actual ofensiva do capital, que no Estado español ten lugar cunha 
intensa españolización e recentralización, a concentración e acumulación 
da riqueza é en menos mans, e está causando un grave impacto negativo 
para o conxunto da clase traballadora galega e do povo galego. 

A CIG somos no ámbito sindical a expresión do proceso de auto-organiza-
ción do pobo galego, como instrumento imprescindíbel para ir facendo realida-
de o exercicio da nosa capacidade de decidirmos por nós, sen dependencias, 
en pleno exercicio da soberanía nacional ao que temos dereito como nación.

Necesitamos soberanía. Coa dependencia, Galiza, a clase traballadora e 
o pobo galego retrocederemos nas posibilidades de poder incidir e decidir 
sobre a política económica, social, industrial e laboral ao servizo dos nosos 
intereses como pobo traballador galego, sentando as bases da construción 
do socialismo, obxectivos estratéxicos da CIG.

O aproveitamento dos moitos recursos que temos dispoñíbeis no noso 
país deben de estar ao servizo de crear emprego digno, de completar os 
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ciclos produtivos no propio país, aumentar o valor engadido en sectores 
básicos da nosa economía, diversificar as nosas capacidades produtivas 
e industriais, procurar un mellor equilibrio territorial e ambiental, dunha 
rendibilidade social e non privada, evitando a destrución de emprego e a 
emigración, e consolidando o respecto polos dereitos laborais e a mellora 
das condicións de traballo.

Por iso, hoxe máis que nunca, reivindicar o dereito a decidir é vital para facer 
fronte eficazmente á crise e para demostrar a nosa capacidade de responsa-
bilizármonos colectivamente do noso futuro, poñendo fin ás mentiras coas 
que nos mallan sobre a nosa incapacidade como pobo galego de sobrevivir 
se non é con máis dependencia e submisión ao que desde Madrid acorden. 

Non podemos saír desta crise cun novo saqueo á clase traballadora e ao 
pobo galego, polo que tamén temos que facer por ampliar as alianzas e o traballo 
permanente polo conxunto do Movemento Nacionalista Galego, do que a CIG 
formamos parte, contribuíndo a dinamizalo e darlle cada vez máis corpo social.

Nos próximos meses vai ser clave a mobilización e o reforzo na cons-
trución de organización social, de poder popular nas diferentes loitas ante 
as agresións que estamos a recibir por causa desta crise e da súa xestión. 

Camiñamos a un final de ano no que poderemos ver uns orzamentos 
xerais do Estado, ademais de antigalegos, antisociais, xa que está previsto 
que conteñan a letra miúda do resto das condicións esixidas pola UE, que 
non reverterán as medidas impostas dende a crise de 2008 e que, por en-
riba, ampliarán as reformas que a férrea disciplina da troika europea está 
a esixir neste momento (reforma e privatización da formación profesional, 
precarización do mercado laboral, abuso da temporalidade e da taxa de 
reposición nas Administracións públicas, etc.).

A pandemia e as súas consecuencias devastadoras chámannos a redobrar 
os esforzos para evitar que o medo e a desmobilización, o derrotismo e a 
resignación faciliten a saída que o capital ten deseñado e que vai frontalmente 
en contra dos nosos intereses como clase traballadora galega. Así mesmo, 
emprázanos a ter unha acción sindical atrevida e decidida na negociación 
colectiva e nos demais ámbitos pero tamén no conxunto da sociedade.

A CIG, como primeira forza sindical que somos, temos a responsabilida-
de e a obriga de tomar novas iniciativas mobilizadoras, mesmo asumir que 
temos que dar un salto cualitativo nas respostas a dar.

Precisamente por todo isto aprobamos neste Congreso unha Proposta 
de Resolución no sentido de levar adiante as accións necesarias para iniciar 
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lunha intensa campaña que puidera rematar na convocatoria dunha Folga 
Xeral, e nas datas que o Consello Confederal considere máis oportunas, 
de non darse avances nin solucións as reivindicacións que levamos anos 
tendo. Non pode seguir avanzando a crise sen que os Gobernos galego e 
español aproben :
- un verdadeiro e completo Plan de recuperación económica, industria-

lización, creación de emprego digno, defensa dos servizos públicos e 
dos dereitos laborais e sociais, que garanta o dereito a vivir e traballar 
dignamente na Nosa Terra.

- a inmediata derrogación das reformas laborais, da negociación colectiva, 
das pensións e do desemprego, iniciadas en 2010 até a actualidade. 
Urxindo a aprobación dunha nova lexislación laboral que restitúa todos 
os dereitos roubados e favoreza novos dereitos e regulacións que nos 
fortalezan como clase traballadora ante a nova situación de crise e as 
novas formas de explotación e precariedade. Manter as reformas labo-
rais está facilitándolle ás empresas afrontar a crise deixando tras de si 
regueiros de despedimentos e retroceso de condicións de traballo.
LEVEMOS ESTE DEBATE AOS CENTROS DE TRABALLO E CHA-

MAMOS A TODOS SINDICATOS, SE REALMENTE SE CONSIDERAN 
DIGNOS MERECENTES DE TAL, A POÑER NA AXENDA TAMÉN ESTA 
FOLGA PORQUE A LOITA É O ÚNICO CAMIÑO.

Sabemos que está moito en xogo!!! Pero para poder Avanzar depende-
mos da nosa capacidade de nos organizar e mobilizar socialmente porque 
é desde onde debemos seguir dando a resposta para forzar os cambios 
para conquistar políticas alternativas coas que na Galiza teñamos emprego, 
salarios e pensións dignas, coas que poidamos exercer o dereito a vivir e 
traballar dignamente na Nosa Terra.

Este é o chamado que queremos que chegue a todos os centros de 
traballo, convencidos e convencidas de que os dereitos conquístanse con 
LOITA E MOBILIZACIÓN.
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  Organizacións nacionais presentes no VIII Congreso

A Mesa pola Normalización Lingüística.
- Marcos Maceira e Celia Armas

Adega.
- Roi Cuba e Froilán Pallín

Asociación Galega de Editoras.
- Ricardo Rodríguez

Anova.
- Martiño Noriega e Cristina Amor

Asoc. Galega Com. Montes Veciñais en Mancomún.
- Xosé Alfredo Pereira e Latino Rodríguez

Asociación Xiara.
- M Xosé Rguez Vilaseco

Avante LGTB+.
- Andrés Fernández e Juancho Gianzo

BNG.
- Ana Pontón, Bieito Lobeira, Montse Prado e Néstor Rego

Erguer. Estudantes da Galiza.
- Manuel Agra e Minia Míguez

Esculca.
- Elvira Souto e Lisandro Cañón

FORGA.
- Mercedes G. Matos

FRUGA.
- Xurxo Álvarez e Elías Somoza
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Fundación Moncho Reboiras.
- Suso Seixo e Ramiro Oubiña

Fundación Terra e Tempo.
- Roberto Vilameá

Galiza Nova.
- Marta Gómez e Dani Castro

Instituto Galego de Historia.
- Uxío Breogán Diéguez e Carlos Díaz

Mar de Lumes.
- Olaia Chaves e Óscar Valadares

Marcha Mundial das Mulleres.
Concha de la Fuente 

Vía Galega.
- Anxo Louzao e María Xosé Bravo

  Representantes Institucionais presentes no VIII Congreso

- Demetrio Fernández, Xefe Territorial da Inspección de Traballo 
- Cristina Fabeiro, Secretaria do Consello Galego de Relacións Laborais
- Izary Hernández Lozano, Cónsul de Cuba.  
- Ángel Gómez Torres, Consulado de Cuba.



239

VIII Congreso CIG

D
el

eg
ac

ió
ns

co
nv

id
ad

as

  Organizacións Internacionais presentes no VIII Congreso

ARAGÓN:

OSTA. Organización Sindical de Traballadores/as de Aragón.
- David Lázaro Aguilera. Secretario Xeral.

ARXENTINA:

CTA-A. Central de Traballadores/as da Arxentina Autónoma
- Eduardo Estévez.

CABO VERDE:

UNTC. União Nacional de Trabalhadores/as de Cabo Verde.
- Joaquina Almeida. Secretária Geral.
- Albertina Ferreira. Secretária da Mulher.

CANARIAS:

IC. Intersindical Canaria.
- Luz Carmen Rodríguez. Resp. de Relacións Internacionais.

CATALUNYA:

I-CSC. Intersindical Confederació Sindical de Catalunya.
- Sergi Perelló, Secretario Xeral.
- Nuria Ferrandis. Membro do Secretariado.
- Ester Rocabayera. Secretaría da Muller.

CHILE:

CUT. Central Unitaria de Traballadores/as.
- Bárbara Figueroa. Vicepresidencia de Relacións Internacionais.
- Representa tamén á CSA, Confederación Sindical das Américas.

CHIPRE:

PEO. Pancyprian Federation of Labour.
- Pieris Pieri. Resp. de Relacións Internacionais.
- Representa tamén á FSM, Federación Sindical Mundial.
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CUBA:

CTC. Central de Traballadores/as de Cuba.
- Rosario Rodríguez Remón. Xefa do Dep. de Relacións Internacionais.
- Isdalis Rodríguez Rodríguez. Membro do Secretariado.

EUSKAL HERRÍA:

ELA-STV. Eusko Langileen Alkartasuna
- Mitxel Lakuntza Vicario. Secretario Xeral.
- Pello Igeregui Santamaria. Secretario de Negociación Colectiva.

LAB. Langile Abertzaleen Batzordeak
- Garbiñe Aranburu. Secretaria Xeral.
- Koldo Saenz. Responsábel de Relacións Internacionais.

ESTADO ESPAÑOL:

USO. Unión Sindical Obrera.
- Javier de Vicente. Responsábel de Relacións Internacionais.

EUROPA:

Foro Alternativo “Alter Summit”.
- Sebastian Franco. Coordenador e portavoz.

FRANCIA:

SUD. Solidaires, Unitaires, Democratiques.
- Nara Cladera. Responsábel de Relacións Internacionais.

GUINÉ-BISSAU:

UNTGB-CS. União Nacional de Trabalhadores/as de Guiné-Bissau.
- Júlio António Mendonça. Secretário Geral.

MOZAMBIQUE:

CONSILMO. Confederação Nacional dos Sindicatos Libres de Mozambique.
- Jeremias Duzenta Timana. Secretário Geral.
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PALESTINA:

PGFTU. Federación Xeral de Sindicatos de Palestina.
- Omar Deis. Membro do Secretariado.

UDS. Unón de Desempregados/as de Palestina.
- Nithya Nagarajan. Responsábel de Relacións Internacionais.

PORTUGAL:

CGTP-IN. Confederação Geral de Trabalhadores/as Portugueses.
- Joao Barreiros. Responsábel de Relacións Internacionais.

UGT. União Geral de Trabalhadores/as.
- João Moreira, Secretário Executivo.

SÁHARA OCCIDENTAL.

UGT-SARIO. Unión Xeral de Traballadores/as de Saguia el-Hamra e Río de Ouro.
- Kasisa Sherif. Responsábel de Relacións Internacionais

URUGUAI:

PIT-CNT. Plenario Intersindical de Traballadores/as.
- Jorge Bermúdez. Responsábel de Relacións Internacionais.

PAÍS VALENCIÁ:

IV. Intersindical Valenciana
- Vicent Mauri. Secretario Xeral

VENEZUELA. INTERNACIONAL

PCOA. Plataforma da Clase Obreira Anti-imperialista.
- Luís Primo López. Comisionado do Goberno bolivariano en Europa.
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  Organizacións Internacionais que disculparon a súa ausencia 
  por distintos motivos e enviaron un saúdo ao Congreso:

CUT. Central Única de Trabalhadores/as do Brasil.

CTB. Central de Trabalhadores/as do Brasil.

FS. Força Sindical do Brasil.

CCSL. Confederaçao Caboverdiana dos Sindicatos Libres

CGSI-GB. Confederaçao Geral de Sindicatos Independentes de Guiné-Bissau.

ACV-CSC. Algemeen Cristelijk Vakverbond, de Bélxica.

CGT. Central Xeral de Traballadores/as de Francia.

STUC. Scottisch Trades Union Congress de Escocia.

ICTU. Congreso dos Sindicatos de Irlanda.

CGIL. Confederazione Generale Italiana del Lavoro, de Italia.

SIT. Syndicat Interprofessionnel de Travailleuses, de Suiza.

SGB-USS. Unión Sindical Suiza, de Suiza.

CTA-T. Central de Traballadores/as de Argentina do Traballo.

CUT-A. Central Unitaria de Traballadores/as Auténtica de Paraguay.

CST-JBE. Confe. Sindical de Traballadores/as José Benito Escobar de Nicaragua.

CC.OO. Comisiones Obreras.

ETUN. Rede Sindical Europea pola Xustiza para Palestina.

TUED. Sindicatos pola Enerxía Democrática.
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Secretaría Xeral 
Paulo Carril Vázquez

Mulleres e Normalización 
Lingüística 
Nicolasa Castro Monteiro

Executiva Confederal elixida do VIII Congreso da CIG

Organización 
Susana Méndez Rodríguez

Finanzas 
Anxo Noceda Carballo

Negociación Colectiva, 
Emprego e Industria 
Francisco González Sío

Saúde Laboral 
Cristina Martínez Padín

Institucional 
Miguel Malvido Cabirto

Formación Sindical  
e para o Emprego 
Diana Rodríguez Regueira

Propaganda 
Lucía Freire Ces

Afiliación  
e Departamentos Técnicos 
Renato Núñez Da Silva 

Medio Ambiente 
Paulo Paio Rubido Bara

Políticas Sociais 
Antonio Mera de La Fuente
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Nova Executiva Confederal da CIG.

Paulo Carril foi reelixido secretario xeral da CIG no VIII Congreso.
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Votación dos/as delegados/as no VIII Congreso.

Acto de clausura do VIII Congreso.
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Despedida a Marga Corral e Fran Cartelle, compoñentes da anterior Executiva.

No marco do Congreso celebrouse un Seminario Internacional coas delegacións convidadas.












