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Tanto os orzamentos galegos 
como os do Goberno español son 
unha suma de medidas inxustas, por-
que discriminan a Galiza e non dan 
solución ás graves carencias e necesi-
dades sociais. Increméntanse os cartos 
públicos para armamento ao tempo 
que se introducen lesivas reformas 
na Seguridade Social que se suman 
á última reforma laboral, na que nin 
recuperamos, nin gañamos dereitos. 
Avanza así, baixo novas formas, a 
precariedade laboral, mentres o SMI e 
as pensións seguen por baixo do que 
recomenda a Carta Social Europea.

Lonxe disto, as patronais escati-
man os incrementos salariais, poñen-
do en marcha, mediante feitos consu-
mados, o famoso pacto de rendas que 
só vai agudizar o empobrecemento 
xeneralizado que está a padecer a 
clase traballadora.

Por iso só queda un camiño: a 
mobilización ante a patronal, na nego-
ciación colectiva, e ante os Gobernos 
galego e español para que se aproben 
medidas de intervención pública na 
economía e nos sectores estratéxicos. 
Porque está en risco que sexamos a 
clase traballadora quen paguemos, 
máis unha vez, esta nova crise, como 
xa pasou coas anteriores.

liptal e facilitar un novo espolio dos 
nosos recursos enerxéticos, coa actual 
ofensiva eólica, en terra e no mar.

O Goberno do Estado puxo en 
marcha medidas claramente insufi-
cientes a través do chamado Plan de 
Resposta Económica á Guerra, que 
vén acompañado dun duro paquete 
de reformas para satisfacer as inxus-
tas exixencias da UE para acceder 
aos envelenados fondos europeos 
que, ademais, están a hipotecar o 
noso futuro.

29 de novembro: Mobilizacións en todas 
as comarcas contra a carestía da vida
A CIG chama a mobilizarse en todas 
as comarcas, o vindeiro día 29 de no-
vembro, en demanda dun verdadeiro 
Plan de Choque para frear os efectos 
devastadores dos altos prezos e para 
afrontar unha saída galega xusta da 
crise. A central sindical denuncia a 
insuficiencia das medidas articuladas 
desde o goberno do Estado e a inac-
ción do goberno da Xunta de Galiza 
para paliar a carestía da vida. 

A grave carestía da vida, presente 
antes da guerra, agravouse desde o 
seu inicio acelerando o aumento das 
desigualdades e da pobreza, cunha 
inflación descontrolada, prezos da elec-
tricidade e combustíbeis que non baixan 
e produtos de primeira necesidade 
que soben sen control. Unha situación 
económica e social extrema que está a 
ter un impacto brutal, con importantes 
sectores produtivos, como o agro e a 
pesca, xunto a comarcas enteiras, ago-
nizando e con cada vez menos emprego 
e industria, con máis emigración e con 
máis poboación avellentada.

Malia a gravidade da situación, a 
Xunta de Galiza non preveu ningunha 
medida para darlle solución, máis alá 
de facer de Galiza enteira un Camiño 
de Santiago como reclamo turístico, 
converter o noso país nun gran euca-

Vigo: A Dobrada, 19:00h.
A Guarda: Pr. Avelino Vicente ‘As de Copas’, 19:00h.
A Coruña: Praza de Vigo, 19:30h.
Pontevedra: Praza da Peregrina, 20:00h.
Vilagarcía: Casa do Mar, 20:00h.
A Estrada: Praza do Mercado, 20:00h.
Ferrol: Local da CIG (Avda. de Esteiro), 19:30h.

As Pontes: Praza do Hospital, 19:30h.
Compostela: Praza Roxa, 19:30h.
Lugo: Edificio Sindical (Ronda da Muralla), 20:00h.
Burela: Praza da Mariña, 19:00h.
Ourense: Praza Maior, 19:30h.
Verín: Praza do Concello, 19:00h.
O Barco: Praza do Concello, 19:00h.

Lugares e horarios das mobilizacións
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Pacto de “perdas” para  
o persoal do sector público
A Área Pública da CIG rexeita rotun-
damente o “pacto de perdas” acor-
dado entre o Goberno español e os 
sindicatos CCOO e UGT, que suporá 
para o persoal empregado público a 
perda de arredor dun 10% do seu 
poder adquisitivo nos próximos tres 
anos. Unha porcentaxe que se eleva 
ao 33% coa perda acumulada desde 
o ano 2010. 

A Área Pública da CIG rexeita 
ademais a forma na que se chegou 
ao acordo, negociando cos sindicatos 
CSIF, CCOO e UGT por detrás, burlan-
do a Mesa Xeral das Administracións 
Públicas e excluíndo a nosa central 
sindical, sindicato máis representativo 
e maioritario no sector en Galiza.

Para este ano acordouse un incre-
mento do 1,5%, que se percibirá nun 
único pagamento en decembro e que 
se sumará ao 2% aplicado a primeiros 
de ano, chegando así ao 3,5%, cando 
o IPC de setembro acadou case o 9%. 
Para o ano próximo, o incremento será 
do 2,5%, ao que se lle pode sumar un 
0,5% máis en outubro, en función de 
se o IPC harmonizado 2022-23 suma 
máis do 6% e outro 0,5% se o PIB 
nominal do 23 supera a previsión do 
Goberno. Para 2024 a suba salarial 
será do 2%, coa posibilidade de sumar 

estatal sen garantir ningún comple-
mento que compense nos salarios 
do persoal empregado público da 
administración galega o desmesurado 
incremento do IPC, nin permite a recu-
peración de dereitos laborais.

A central sindical seguirá mobi-
lizándose en defensa duns servizos 
públicos de calidade e en demanda 
de condicións laborais, salariais e 
sociais dignas para o persoal que, 
quer na sanidade, quer no ensino, 
quer na administración, garanta o seu 
mellor funcionamento posíbel, como 
fixo en canto coñeceu os contidos 
destes acordos.

o 0,5% se o IPC 22-24 harmonizado 
supera o incremento salarial previsto. 

O acordo consolida ademais a 
taxa de reposición como mecanismo 
de xestión dos recursos humanos na 
función pública, impedindo que haxa 
persoal suficiente para prestar os 
servizos públicos con calidade, pre-
carizando as condicións de traballo e 
favorecendo a creación de chiringuitos 
fóra do ámbito do público.

A Xunta non compensa os salarios
A CIG rexeita tamén a Lei de Orza-
mentos para 2023 da Xunta de Galiza, 
porque se limita a trasladar o acordo 

Novo convenio colectivo na industria   
do siderometal da provincia de Ourense

zación de táboas a xaneiro de 2025, 
cun tope do 18%. Ao mesmo tem-
po, reduciuse a xornada de traballo 
anual nun día, que ficará consolida-
do en 2023, quedando a xornada 
anual en 1776 horas; e noutros dous 
días non consolidábeis, un en 2023 
e outro en 2024.

En virtude do pacto quedou des-
convocada a folga indefinida que se 
iniciara o día 5, así como as mobili-
zacións previstas para presionar ao 

A asemblea de traballadores/as do side-
rometal da provincia de Ourense aceptou 
o pasado 17 de novembro o preacordo 
de convenio colectivo pactado entre as 
centrais sindicais e a patronal do sector, 
poñendo fin a case dúas semanas de 
folga indefinida. As partes asinaron unha 
suba salarial do 5% para este ano, con 
carácter retroactivo dende xaneiro; do 
5,5% para 2023; e do 4,5% para 2024. 

Estableceuse ademais unha cláu-
sula de revisión salarial con actuali-

empresariado, que mantivo unha 
actitude inmobilista durante todo 
o conflito. 

Dende o inicio das negociacións 
os traballadores/as protagonizaron 
numerosas protestas, boa parte delas 
convocadas en solitario pola CIG, mais 
non foi até bastante tempo despois 
que CCOO e UGT decidiron sumarse 
e covocar unha folga indefinida xun-
to á central nacionalista, a primeira 
conxunta no sector dende hai 22 anos.
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Folga indefi nida nos SAF de toda Galiza

dous anos unha suba do 2% mentres 
no do lado terán outra dun 6,30%. 
Ademais ao ter nun caso máis sala-
rio e maior base de cotización, esta 
discriminación vai persistir en toda a 
súa vida laboral.

O novo convenio só contempla 
incrementar, dos actuais 0,19 a 0,22 
céntimos por quilómetro, os gastos de 
combustíbel durante todo o período 
de vixencia do convenio, isto é, até 
2026. Unha compensación que a 
central sindical considera miserenta 
para traballadoras con baixos salarios, 

As traballadoras dos SAF de toda Galiza 
están en folga indefinida por un con-
venio digno. CCOO e UGT asinaron un 
preacordo que contempla subas salariais 
por debaixo do IPC, introduce unha do-
bre escala salarial que suporá unha dis-
criminación en función do concello no 
que se traballe e aboca as traballadoras 
á precariedade e a pobreza, afondando 
na subestimación do esencial traballo de 
coidados que desenvolven. 

O novo convenio prevé a creación 
dunha dobre escala salarial con dúas 
táboas diferenciadas. Deste xeito, as 
traballadoras dun concello no que se 
licite o novo concurso este ano van ter 
incrementos do 3,15% en 2023 e do 
3,15% en 2024. Porén, a aquelas que 
traballen para empresas que gañaron 
o concurso recentemente noutros 
concellos, e que non teñan que licitar 
até dentro de dous anos, aplicaráselles 
un incremento salarial do 1% en 2023 
e do 1% en 2024.

Para a CIG-Servizos, alén da gra-
vidade que ten aceptar incrementos 
por baixo do IPC, esta dobre escala 
salarial supón unha clara discrimina-
ción, porque nun concello terán en 

que terán que poñer dos seus petos 
o traslado dun a outro domicilio nos 
seus coches particulares.

Estamos falando de traballadoras 
con contratos maioritariamente a tem-
po parcial, polo que os seus salarios, 
que chegarían como máximo ao SMI 
se fosen a xornada completa, son de 
auténtica miseria. Unhas condicións 
laborais que só se explican, como de-
nuncia a CIG-Servizos, nunha sociedade 
capitalista e patriarcal que nin valora os 
traballos feminizados, nin a importancia 
social que teñen os coidados.

Asina a ILP en defensa da Atención Primaria!
A plataforma SOS Sanidade Pública, da 
que fai parte a CIG, está a recoller sina-
turas para levar ao Parlamento galego 
unha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) 
sobre a situación da Atención Primaria 
e para exixir medidas inmediatas para 
salvala. O obxectivo é, ademais, abrir un 
debate social e continuar presionando 
ao Goberno galego con mobilizacións 
para que se garanta unha atención 
sanitaria pública, universal e digna. 

Tal está a ser a resposta da socieda-
de galega á iniciativa que a plataforma 
decidiu prorrogar a recollida até inicios 
do ano que vén, para que todas as 
persoas interesadas poidan achegar o 
seu apoio. “Durante todo este proceso 
estamos a constatar que a xente é moi 
consciente da importancia de defender 
a Atención Primaria e da necesidade 

Isto ten provocado a desaparición, 
na maioría dos centros, da promoción, 
prevención, rehabilitación, participa-
ción e traballo comunitario, mentres 
que o persoal, ademais de estar so-
metido a unha presión inadmisíbel, 
padece unhas condicións laborais 
inestábeis e precarias incompatíbeis 
cunha atención de calidade.

Por iso SOS Sanidade promove esta 
ILP, para que o Parlamento a debata en 
xaneiro ou febreiro e aprobe medidas 
para fortalecer a Atención Primaria. 
Entre outras cuestións demándase 
incrementar e dimensionar o persoal, 
priorizar a atención presencial, reabrir 
os centros e PAC pechados, dar parti-
cipación á poboación e ao persoal na 
planificación e xestión dos centros e 
acabar coa precariedade laboral.

de implementar un modelo alternati-
vo”, explica o secretario nacional da 
CIG-Saúde, Manolo Moreira.

A Consellaría de Sanidade leva 
anos recortando a Atención Primaria 
e a sanidade pública no seu conxun-
to, para reducir gasto, desmantelar o 
sistema sanitario público e favorecer o 
privado. Xunto a isto, o Sergas amo-
souse incapaz de planificar e xestionar 
a Atención Primaria, poñendo en 
risco a continuidade do sistema. De 
feito, o persoal reduciuse a menos da 
metade en moitos centros de saúde 
e PAC, mentres que a prioridade da 
consulta telefónica, as barreiras para 
contactar e conseguir cita e os peches 
de centros e PAC limitan o acceso á 
asistencia sanitaria e crean listas de 
espera inaceptábeis.



25 de novembro. Por un 
traballo digno e sen violencias
A secretaría das Mulleres da CIG centra 
a campaña deste 25 de Novembro, Día 
Internacional para a eliminación da vio-
lencia contra as mulleres, na denuncia 
contra a permisividade das empresas á 
hora de combater o acoso, chegando 
mesmo a utilizalo como mecanismo 
coercitivo contra as traballadoras. 

Baixo o lema “Traballo digno e sen 
violencias”, a CIG anima a todas aque-
las persoas que poidan estar expostas 
ou ser coñecedoras dunha situación 
de acoso ou violencia no traballo, para 
que acuda ao sindicato a asesorarse 
sobre como combater esta situación. 

Porque, como apunta a secretaria 
confederal das Mulleres, Nicolasa Cas-
tro, “detectar, previr e actuar contra a 
violencia e o acoso no traballo é respon-
sabilidade da empresa”. Por esta razón, 
o propio venres 25, a CIG manifestarase 
ás 12h dende o edificio sindical na 
Coruña (Avda. Alfonso Molina) até a 
sede da Confederación de Empresarios.

Ademais, antes da mobilizacións 
celebrarase o Encontro Nacional de 
Mulleres de CIG no que se abordarán 
as múltiples situacións de violencia 
que sofren as mulleres en cada un 
dos sectores de traballo, así como as 
respostas que o feminismo de clase 
ten para combatelas.

iguais e a estruturas de poder socioeco-
nómico, tanto no ámbito público como 
no privado, que contribúen a reforzar 
e perpetuar a desigualdade de xénero. 

Fronte a esta realidade, Castro 
insiste en que “só coa presión das 
mulleres, do feminismo de clase, de 
organizacións sindicais como a CIG 
estaremos en condicións de combater 
esta forma de violencia exercida no 
traballo: presentando propostas, soli-
citando información sobre o seu uso, 
facendo seguimento e denunciando a 
inaplicación dos protocolos e a respon-
sabilidade manifesta das empresas que 
exercen e consenten a violencia contra 
as mulleres nos lugares de traballo”.

Neste sentido, Castro advirte que, 
malia a vixencia dunha lexislación dirixi-
da a protexer os dereitos das mulleres, 
o certo é que os protocolos “fican 
en papel mollado e non existe unha 
verdadeira cultura da tolerancia cero 
co maltrato, nin se impoñen sancións 
exemplarizantes contra o acoso e ou-
tras situacións de violencia no traballo”.

Ao contrario, denuncia, persiste 
unha cultura patriarcal que pon en 
dúbida a palabra da vítima, que 
cuestiona o seu comportamento, que 
fiscaliza a súa profesionalidade e resta 
importancia á situación vivida. 

Lembra que a violencia machista 
está vinculada a normas de xénero des-

A CIG-Ensino aspira a revalidar a maioría  
nas eleccións sindicais do 1 de decembro 

Nestes comicios están chamadas a 
participar un total de 33.068 docentes, 
elíxense 146 delegados e delegadas e 
haberá un total de 874 mesas electo-
rais distribuídas polos centros educati-
vos do país para favorecer ao máximo 
a participación do profesorado.

Entre os principais obxectivos 
que marca a CIG-Ensino para os 
próximos catro anos están frear os 
recortes de persoal; a baixada de 

A CIG-Ensino aspira a revalidar a 
confianza maioritaria do profeso-
rado galego do ensino público non 
universitario nas vindeiras elección 
sindicais previstas para o 1 de decem-
bro. Baixo o lema “Coa túa forza” o 
sindicato nacionalista marca como 
obxectivo cando menos repetir os 
resultados de hai 4 anos, nos que 
acadara un total de 9.157 votos e 
60 delegadas/os. 

ratios en todas as etapas educativas; 
a recuperación dos dereitos arreba-
tados durante o goberno do PP na 
Xunta, nomeadamente a volta ao 
horario lectivo de 18 horas en secun-
daria e 21 en primaria; reforzar un 
modelo de ensino público, gratuíto, 
galego, en galego, laico, inclusivo e 
feminista; recuperar o poder adqui-
sitivo e garantir uns salarios dignos; 
ou eliminar a taxa de reposición.


