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CONTINUA LA MOBILITZACIÓ CONTRA LA REFORMA LABORAL I LES RETALLADES
La FI.CCOO.CAT participa
activament en les diferents
accions convocades
Milers de persones han
tornat a sortir al carrer a Catalunya, la
nit del 23 de maig i
el matí del dia 24,
per expressar el
seu rebuig absolut
a la reforma laboral i
a les polítiques de retallades, en una nova jornada de mobilitzacions convocada
conjuntament per CCOO i UGT a tot l’Estat, que s’ha fet coincidir amb la vigília i la
data de l’aprovació definitiva de la reforma
per part del Congrés de Diputats.
La FI.CCOO.CAT ha participat activament en les diferents accions que s’han
dut a terme a les quatre capitals catalanes
sota el lema “Nit i dia contra la reforma laboral”, però recorda que la mobilització no
s’acaba aquí i que cal continuar lluitant
per tirar enrere aquesta reforma, que ja
s’ha demostrat injusta, inútil i ineficaç tant
per a l’economia com pel que fa a la creació d’ocupació.
Malgrat l’aprovació per part del Congrés, el sindicat ja ha manifestat que no
abandonarà la mobilització, que té alternatives a la retallada de drets i a una reforma que dinamita les relacions laborals
al nostre país, i que mantindrà obert el
conflicte el temps que sigui necessari fins
que s’aconsegueixi canviar la reforma laboral aprovada.

#23nitidia en imatges

BARCELONA

A Lleida, dimecres 23 a la tarda es va convocar una concentració ciutadana davant
la Subdelegació del Govern i, aprofitant la
congregació, es va fer una assemblea per
explicar els aspectes més negatius de la
reforma laboral i les seves implicacions per
als treballadors i treballadores. Un sopar
popular va tancar la mobilització.

LLEIDA
El dia 23 a la nit, una marxa de torxes va
recórrer el centre de Barcelona, des de la
plaça de Sant Jaume fins a la seu de la
Delegació del Govern central, on es va fer
una vetlla nocturna. El 24 al matí, un miler
de persones va tornar a concentrar-se
davant la Delegació del Govern, on es va
entrar per registre una carta en què s’exposen els motius pels quals CCOO i UGT
rebutgen aquesta reforma laboral.

TARRAGONA

A la capital gironina, tant la nit del 23 com
el matí del 24, es van fer concentracions
davant la Subdelegació del Govern, on es
va escenificar una performance reivindicativa amb el títol “La cremà de la reforma
laboral”.

GIRONA

Més d’un centenar de persones van participar en la manifestació nocturna convocada dimecres a Tarragona, des de les seus
sindicals fins a la Subdelegació del Govern. La mobilització es va repetir dijous al
migdia, entre consignes contra la reforma i
les retallades impulsades pel Govern.

A Vilafranca del Penedès i a Vilanova i la
Geltrú també es van organitzar concentracions la nit del dimecres 23, en els dos
casos, a la plaça de la Vila.

Neix l’IndustriAll, la Federació Europea dels Treballadors de la Indústria

Moment de la presentació de la nova Federació

El 16 de maig s’ha constituït l’IndustriAll, la
Federació Europea dels Treballadors de la
Indústria, que representarà més de 7 milions
de treballadors i treballadores a Europa, i és
el resultat de la fusió de les federacions
europees dels treballadors metal·lúrgics, de
la química i l’energia, i del tèxtil i el calçat.
D’aquesta manera, se sumen forces en
la seva lluita per aconseguir una ocupació
estable i unes condicions de treball decents,

i defensar amb més garanties els drets del
conjunt de treballadors de la indústria a
Europa, a més a més de treballar, conjuntament amb altres organitzacions, institucions,
empreses, etc., en la defensa de la indústria
com a motor de l’economia.
El secretari general de la FI.CCOO.CAT
va participar en la delegació de la Federació
d’Indústria que va assistir al Congrés de
constitució de l’IndustriAll.

N61 25 de maig de 2012
NOVETATS SOBRE QUATRE RODES...

CCOO valora positivament l’adjudicació de
la nova furgoneta elèctrica de Nissan a la
fàbrica de la Zona Franca de Barcelona
El nou pla de negoci de la
multinacional Nissan per a la
factoria de la Zona Franca
de Barcelona preveu una inversió de 100 milions d’euros
per a la fabricació, a partir de
l’any 2013, del seu primer
model de furgoneta 100%
elèctrica (l’e-NV200) a la
planta catalana.
La FI.CCOO.CAT valora
positivament aquesta decisió, d’una banda, pel que representa la utilització d’una
nova tecnologia en la motorització de vehicles, ja que
posarà les bases per prepa-

rar l’escenari futur de reconversió del sector cap a la fabricació del cotxe elèctric.
D’altra banda, la producció del nou vehicle també suposa un pas important per a
la consolidació de la factoria
de la Zona Franca en el si de
la multinacional, i per garantir l’estabilitat de l’ocupació
de l’empresa i del sector a
Catalunya, ja que està previst que la fabricació de la
furgoneta e-NV200 suposarà
la creació de 700 nous llocs
de treball entre Nissan i la indústria auxiliar.

CCOO lamenta profundament l’accident laboral
mortal ocorregut a la mina d’Iberpotash de Súria
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya segueix
de prop el procés d’investigació obert arran de l’accident laboral mortal ocorregut la matinada de l’11 al 12 de maig a la
mina d’Iberpotash de Súria, i
no descarta emprendre les accions que consideri oportunes
un cop s’aclareixin les causes
del sinistre.

La FI.CCOO.CAT lamenta
profundament aquest accident, que va costar la vida a
Jorge M., de 46 anys i veí de
Súria, que es va produir mentre el treballador feia tasques
de manteniment dels ascensors de la mina i, per causes
que encara es desconeixen,
va caure dins d’un pou des
d’una alçada d’uns 80 metres.

Una representació de joves de la FI.CCOO.CAT
participa en la XXVI Escola Confederal de Joventut

...I SOBRE DUES RODES

Els treballadors i treballadores de Derbi, en
vaga per la defensa dels seus llocs de treball

La plantilla de Derbi ha iniciat una vaga indefinida per
exigir a Piaggio que concreti
el futur de la fàbrica de Martorelles i dels llocs de treball,
ja que en les reunions que
han mantingut les parts fins
al moment, amb la mediació
de la Generalitat, no s’ha
concretat una alternativa industrial al tancament que garanteixi la viabilitat de les instal·lacions i de l’ocupació
actual.

El proper dimecres, 30
de maig, hi ha prevista una
nova reunió entre empresa,
representació sindical de la
plantilla i Administració.
Paral·lelament a les negociacions, l’associació de
treballadors i treballadores
de Derbi Las Balas Rojas ha
organitzat una concentració
motard de Derbis en defensa
de la marca catalana, que es
farà aquest dissabte, 26 de
maig, a Montmeló.

Una representació de joves
delegats i delegades de la
Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya ha participat en la XXVI Escola Confederal de Joventut, que s’ha
celebrat a Bilbao, del 22 al 25
de maig, amb el lema “Més
sindicalisme, més democràcia”.
En aquesta edició de l’Escola s’han analitzat les polítiques de retallades i ajustos
econòmics que s’estan aplicant als països del sud d’Europa, i també s’ha abordat el

valor dels serveis públics.
Aquesta anàlisi ha comptat
amb la intervenció, com a ponents, de representants sindicals de Grècia i Portugal, que
han aportat elements al debat i a la reflexió.
Prop d’un centenar de joves delegats i delegades de
tot l’Estat han assistit als diferents tallers i ponències de
l’Escola, en els quals s’ha debatut com el sindicat és capaç d’oferir una altra alternativa a la sortida de la crisi
econòmica.

FES LES TEVES APORTACIONS AL I CONGRÉS DE LA FI.CCOO.CAT
La FI.CCOO.CAT hem obert un procés participatiu per a
l’elaboració de lespropostes que es debatran en el
Congrés sobre quina ha de ser l’estratègia sindical i el
nostre model organitzatiu en l’escenari actual. Pots fernos arribar les teves reflexions i suggeriments a l’adreça aportacionscongresindustria@ccoo.cat.
La teva opinió ens interessa!

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.

