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LA MOBILITZACIÓ CONTRA LA REFORMA LABORAL I LES RETALLADES CONTINUA
Piquet informatiu dels voltants de l’entrada principal de Seat Martorell

ENS SOBREN MOTIUS PER CONTINUAR MOBILITZANT-NOS.
MOBILITZANT-NOS. NO ENS RESIGNEM!
EL 29 D’ABRIL I L’1
L’1 DE MAIG LA PROTESTA
PROTESTA CONTINUA! US HI ESPEREM!

La FI.CCOO.CAT lamenta l’intent de criminalitzar el
moviment sindical i els seus representants
“TREBALL, DRETS, DIGNITAT.
S’ho volen carregar tot!” Amb
aquest lema s’han convocat les manifestacions del Primer de Maig, que
donen continuïtat a les reivindicacions que van motivar la vaga general del 29-M i també al procés de mobilització generalitzada contra la
reforma laboral, que s’ha demostrat
que és injusta i ineficaç, i contra les
contínues retallades de drets i de serveis bàsics.
Per tot això, aquest 1 de Maig és
més important que mai que tots i totes sortim al carrer i que la participació en les manifestacions sigui massiva, per deixar ben clar que ja n’hi ha
prou de retallar els nostres drets i per
reivindicar que una altra sortida de la
crisi és possible. La FI.CCOO.CAT
fem una crida a tothom a participar
activament en aquestes mobilitzacions, perquè NO ENS RESIGNEM,
perquè CREIEM QUE HI HA ALTRES ALTERNATIVES, perquè
JUNTS TINDREM MÉS FORÇA per
defensar els nostres drets!

MANIFESTACIONS 1 DE MAIG
Barcelona. 11.30 h. Rda. de Sant
Pere amb pg. de Gràcia
Girona. 12 h. Pl. de la Independència
Lleida. 12 h. Pl. del Treball
Tarragona. 19 h. Pl. Imperial Tàrraco
Tortosa. 12 h. Pl. del Carrilet

La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya lamenta profundament i denuncia l’intent de criminalitzar el moviment sindical i els seus representants, per part de
l’Administració i dels cossos de seguretat,
després de la vaga general del 29-M, amb
la detenció de sindicalistes en diverses
comunitats autònomes i una ofensiva que
posa en qüestió el dret de vaga i els drets
sindicals, i que planteja reformes del Codi
penal, amb l’objectiu de dificultar la contestació social.
El darrer exemple s’ha produït aquesta
setmana amb la detenció de dos delegats
de SEAT, un de CCOO i un d’UGT, a les

instal·lacions de Martorell, per un presumpte incident que es va produir als
accessos de la factoria durant la jornada
de vaga general del passat 29 de març.
CCOO desmenteix l’acusació i nega que
es produís cap incident als voltants de la
fàbrica el dia de la vaga.
Davant d’aquests fets, la Federació
d’Indústria de Catalunya demanarà explicacions al Departament d’Interior de la
Generalitat per una actuació policial que
considera desproporcionada i fora de lloc,
ja que podien haver citat els delegats a
declarar, sense necessitat de fer aquest
desplegament i demostració de força.

La FI.CCOO.CAT denuncia que continua el degoteig d’empreses que
s’aprofiten de la reforma laboral per retallar plantilles i condicions laborals
El pes de la reforma laboral es deixa notar amb força en la indústria
catalana, que ha estat el sector que s’ha vist més afectat per la presentació d’ERO durant el primer trimestre d’aquest any, amb 737
(que representen el 41,6% del total d’expedients registrats), una
xifra que suposa un increment del 66% respecte a les dades del mateix període de l’any passat. En els sectors de la FI.CCOO.CAT, cal
afegir-hi el cas recent del grup Aldesa, que pretén acomiadar 35 treballadors de les plantes d’AMS i Acisa (Montcada), o el de Gravent
& Loverdrape (Barberà del Vallès), que ha fet efectiu l’ERO d’extincions, després que les negociacions finalitzessin sense acord.

29 d’abril

CONCENTRACIONS

CONTRA LES
RETALLADES

La FI.CCOO.CAT també donem total suport i us instem a
participar a les concentracions que impulsen diferents
entitats i col·lectius contra les retallades del Govern, convocades el diumenge 29 d’abril a diferents municipis
davant dels ajuntaments:
4 BARCELONA. 12 h. Plaça de Sant Jaume
4 CORNELLÀ. 11.30 h. Plaça de l’Església
4 GRANOLLERS. 12 h. Plaça de la Porxada
4 MATARÓ. 12 h. La Riera
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LA SITUACIÓ DEL SECTOR ELÈCTRIC, EN ESTAT D’ALERTA

La Federació d’Indústria denuncia que la manca d’inversions en
la xarxa elèctrica catalana posa en risc la qualitat del servei
La FI.CCOO.CAT i l’MCA-UGT van convocar els delegats del sector a una
assemblea per analitzar la situació i decidir quines mesures cal prendre

La FI.CCOO.CAT denuncia la
situació que s’està donant en
el sector elèctric a Catalunya,
com a conseqüència de l’estratègia d’Endesa, basada en
la retallada i la manca d’inversions en la renovació i el
manteniment de la xarxa
elèctrica catalana, i la política
interessada de les empreses
contractistes d’abaratir costos a costa de reduir les plantilles, mitjançant acomiadaments, i precaritzar les seves
condicions laborals.
CCOO posa el toc d’alerta
en els perills que es poden
derivar d’aquestes decisions,

que posen en risc la seguretat dels treballadors i treballadores, que fan jornades excessivament llargues i que no
sempre compten amb les mesures preventives i de seguretat adequades. CCOO també considera un contrasentit
que, alhora que es retallen
plantilles, es fan hores extraordinàries.
Davant d’aquesta situació, CCOO insta les empreses contractistes a garantir
l’estabilitat en l’ocupació i les
condicions laborals dels treballadors i les treballadores
del sector, ja que d’aquesta

manera també estem garantint la qualitat i la seguretat
del servei. També exigeix a
Endesa que faci les inversions necessàries per millorar
i modernitzar la xarxa per tal
de garantir un servei que és
bàsic per a la indústria i per a
la ciutadania.
Al mateix temps reclama
al Govern de la Generalitat
que estableixi les polítiques i
mesures oportunes per assegurar les inversions necessàries per garantir un subministrament elèctric de qualitat i
per vetllar per l’estabilitat laboral del sector.

Els i les joves d’Indústria s’impliquen amb l’acció del dia a dia del sindicat
Una nombrosa representació
de la FI.CCOO.CAT va participar en la primera trobada de
joves delegats i delegades de
CCOO del Vallès Occidental,
organitzada el passat 19 d’abril per Acció Jove amb el
lema “Ens organitzem?”.
La jornada va comptar
amb la intervenció de Ramon
Górriz, secretari d’Acció Sindical de la CS CCOO, que va
explicar el que ens estem jugant en aquests moments i va
introduir la lluita de classes
com a eix transversal de totes

eleccions
Continuem avançant
El 2012 ha començat amb uns
resultats molt positius per a la
FI.CCOO.CAT en l’àmbit de
les eleccions sindicals, ja que
ens consolidem com a primera força sindical en els nostres
sectors, amb 3.908 delegats i
delegades escollits, per davant dels 3.506 d’UGT i els
659 d’altres sindicats.
Durant el primer trimestre
de l’any, hem aconseguit ampliar la diferència respecte a la
segona força sindical en 58
delegats més, de manera que
aquesta se situa en 402 delegats i delegades d’avantatge.
Dels últims processos
electorals destaquem:
Acciona Facility Services
(Barcelona): hem obtingut 10
dels 17 delegats escollits.
Isolana Montaje (Hospitalet de Llobregat): hem aconseguit 4 dels 5 delegats del
Comitè.
ACISA (Montcada): hem
entrat al Comitè amb 3 delegats, per 6 d’UGT, que abans
tenia tota la representació.
Fundiciones de Roda (Roda de Ter): hem aconseguit
els 3 delegats que s’escollien i
hem deixat la UGT sense representació.
Linde Material Handling
Ibérica (Pallejà): un comitè de
9 per a CCOO.
AKAN Cables (Sallent):
hem aconseguit els 3 delegats
i la UGT queda fora.
APD (les Franqueses): tenim els 3 delegats que s’han
escollit.
Es demostra així que, en
moments difícils, la majoria de
treballadors i treballadores de
la indústria continuen donant
la seva confiança a CCOO
com a millor garantia en la defensa dels seus interessos.
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les reformes que està duent a
terme el Govern. A partir de la
seva intervenció es va obrir
un debat entre els assistents.
També hi va haver una
part més pràctica en la qual

es va fer un taller participatiu
per explicar com treballa el
sindicat i per recollir les propostes del col·lectiu de joves
de cara a millorar-ne el funcionament.

La participació dels i les joves serà un dels temes del proper número, que sortirà a principis de maig

HORARI D’ASSESSORAMENT A LA FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA
de dilluns a dijous, de 16 a 18.30 h, i dimecres i divendres, de 9 a 13.30 h
Per garantir un millor funcionament del servei és preferible demanar cita prèviament. Ho podeu fer
trucant al telèfon 93.481.27.96 en horari de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores.

