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Les federacions d’Indústria, Fiteqa, Construcció
i Agroalimentària de CCOO es manifestaran en
defensa de la indústria el dia 15 de desembre
Després de la vaga general del 29-S,
continua la mobilització contra les retallades de drets socials i laborals, i en defensa de l’Estat del benestar i la cohesió social. En el marc d’aquest procés, CCOO
de Catalunya està preparant dues jornades de mobilització els dies 15 i 18 de
desembre, la primera de caràcter sectorial i pel desbloqueig de la negociació
col·lectiva, i la segona d’àmbit general.
El dia 15 de desembre, les federacions d’Indústria, Fiteqa, Construcció i
Agroalimentària han organitzat una jornada de mobilització conjunta en defensa
dels seus sectors d’activitat. Per això han
convocat els delegats i delegades de les
quatre organitzacions a una concentració davant de la Subdelegació del Govern a Barcelona (c. de Mallorca, 278),
a partir de les 10.30 h. Des d'allà sortiran
en manifestació per Pau Claris i baixaran
per la Via Laietana fins a Foment del Treball, on a les 12 h es trobaran en una
gran concentració amb la resta d'organitzacions d'altres sectors d'activitat, que
també s'estaran mobilitzant.
Paral·lelament a aquesta acció, també
està previst que es realitzin assemblees i

concentracions a les empreses i als centres de treball, on es farà lectura del manifest conjunt que han preparat les quatre
organitzacions.
Per al dia 18 de desembre hi ha convocada una manifestació general a Barcelona, que sortirà a les 17 h de la plaça
de la Universitat.

LA FI.CCOO.CAT FA UNA
CRIDA A LA PARTICIPACIÓ
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya fa una crida a la participació
activa i massiva del conjunt de treballadors i treballadores dels seus sectors
en les accions i mobilitzacions convocades els propers dies 15 i 18 de desembre, tant a les empreses com al carrer,
per tenir més força en la reivindicació
contra les retallades de drets socials i
laborals, i per exigir al Govern la retirada dels aspectes més lesius de la reforma laboral i el desbloqueig de la negociació col·lectiva.
Després de les assemblees informatives realitzades al conjunt del territori, ara és el torn de fer difusió de la
campanya de mobilització i de la proposta d’alternatives sindicals per sortir
de la crisi a les empreses i centres de
treball. La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya insta les seves
seccions sindicals i els delegats i delegades que han assistit a les diferents
assemblees a traslladar tota aquesta informació als seus companys i companyes als centres de treball per aconseguir la màxima adhesió de gent a la
mobilització.

INDUSTRIA TV explica per què la mobilització continua després del 29-S
La FI.CCOO.CAT ha engegat un procés d'assemblees informatives al conjunt del territori per preparar la nova campanya de mobilització contra les polítiques de retallades laborals i socials aprovades pel Govern i per presentar les propostes sindicals per sortir de la crisi. Javier Pacheco, Felipe
López i Toxo ho expliquen a INDUSTRIA TV.

Signat el Conveni provincial del metall de Girona
El 30 de novembre s’ha signat l’acord definitiu del Conveni per a la
indústria siderometal·lúrgica de la província de Girona. Els afiliats i
les afiliades del sector de la província han donat suport a la signatura del conveni, mitjançant la consulta realitzada per la Federació
d'Indústria de CCOO de Catalunya. El resultat ha estat unànime, ja
que tots els que han participat en la consulta han votat a favor de la
signatura del conveni en els termes aprovats en el principi d'acord.
Consulta l’acta de la signatura i les taules salarials a:
www.industria.ccoo.cat

