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Àmplia participació de delegats i delegades en la concentració
organitzada amb motiu de la II Jornada mundial pel treball digne
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya fa una
valoració positiva de l’àmplia
participació en la concentració
convocada el dia 7 d’octubre,
amb motiu de la II Jornada
mundial pel treball digne.
Al voltant de 6.000 delegats i delegades del conjunt
de Catalunya van secundar
aquesta acció per reivindicar a

les administracions públiques
l'impuls de polítiques actives i
de mesures que ajudin a superar la precarietat existent en
molts sectors i les situacions
que estan patint els treballadors i treballadores de moltes
empreses com a conseqüència de la crisi, davant les actituds oportunistes dels empresaris i de la patronal.

Entre els milers d’assistents hi havia els delegats i
delegades de diverses empreses dels sectors que engloba
la federació, entre les quals de
Roca, Sharp, Nissan, Sony,
Comforsa, Delphi, Seat, etc.
Enmig de la multitud es podien llegir les pancartes d’algunes d’aquestes empreses,
amb lemes a favor dels llocs

de treball i de plans industrials
dignes que garanteixin la continuïtat de les factories catalanes.
Aquesta acció amb motiu
de la Jornada mundial pel treball digne dóna el tret de sortida de la campanya de mobilitzacions que la Federació
d’Indústria de CCOO impulsa
aquesta tardor.

LA MOBILITZACIÓ EN IMATGES
La concentració de Barcelona és un dels molts actes que es
van realitzar arreu del món amb motiu de la II Jornada mundial pel treball digne, que promou la Confederació Sindical
Internacional per exigir un treball digne per a tothom, especialment en la situació actual de crisi econòmica, on els més
perjudicats són la classe treballadora.

La FI.CCOO.CAT organitza una jornada sobre actuació
sindical a les empreses davant la pandèmia de grip A
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya convoca els delegats i delegades i representants de CCOO dels comitès de les empreses dels seus sectors
a participar en una jornada sobre l’actuació sindical a les empreses en cas de
pandèmia de grip A.
La jornada se celebrará el dia 20
d’octubre, a partir de les 10 h i fins a les
14 h, a la sala d’actes de CCOO.

L’objectiu és informar-los dels criteris
i les orientacions d’intervenció sindical a
l’empresa que marca el sindicat en cas
que es donin casos de grip A en els centres de treball. A més de resoldre els
dubtes que puguin tenir els assistents,
també s’exposaran les experiències que
s’han donat en algunes empreses dels
nostres sectors i se’ls farà entrega de
material informatiu sobre el tema.
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CCOO de Sharp demana a Indústria que des de l’Administració es
faciliti la vinguda de nous productes a la planta catalana
Els treballadors i les treballadores de Sharp es van concentrar aquest dimecres davant la Secretaria d’Indústria i
Empresa de la Generalitat de
Catalunya per manifestar el
seu rebuig a l’ERO temporal i
per reivindicar de nou el suport de l’Administració catalana per instar la multinacional a
definir un pla industrial de futur que garanteixi la continuïtat de la planta de Sant Cugat
del Vallès.
El subdirector general de
Política Industrial va rebre una
representació del Comitè
d’Empresa, entre els quals hi
havia els representants de
CCOO que van demanar-li
que des de l’Administració es

posin les facilitats necessàries
per a la vinguda de nous productes, en cas que Sharp adjudiqui noves produccions a la
factoria catalana.
Per la seva banda, Indústria els va informar que han
mantingut dues reunions amb
Sharp i que, tot i que la multinacional no ha fet cap pla industrial, els va donar a entendre que la planta de Sant
Cugat tindrà continuïtat.
CCOO considera insuficients
les condicions d’aplicació de
l’ERO

El Departament de Treball va
aprovar el dia 15 d’octubre la
resolució de l’ERO temporal

Els municipis de Viladecans i de Gavà
se solidaritzen amb la plantilla de Roca
Al voltant de 2.000 persones
van participar aquest dijous en
una mobilització convocada
pel Comitè d’Empresa de
Roca en contra dels acomiadaments que planteja l’empresa. Entitats veïnals, socials i
partits polítics de Viladecans i
de Gavà, així com alguns diputats del Parlament de Catalunya i els representants de la
FI.CCOO.CAT, van expressar
així el seu suport als treballadors i treballadores de Roca.
Dues manifestacions van
sortir simultàniament des de
les places dels ajuntaments

d’ambdós municipis, encapçalades pels alcaldes respectius,
per trobar-se a l’entrada principal de la fàbrica, situada al llindar de les dues poblacions, on
van fer uns parlaments. El
capellà Celestino Bravo, que
durant les lluites de Roca dels
anys 70 havia donat aixopluc a
la seva parròquia als treballadors per dur a terme la seva
lluita, va llegir el manifest reivindicatiu de la plantilla.
La propera mobilització en
defensa dels llocs de treball de
Roca serà el dia 22 d’octubre
a Barcelona.

CCOO rebutja la retallada de plantilla
anunciada a Honda
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya rebutja
la retallada de plantilla que
Honda ha anunciat per a la
planta de Santa Perpètua de
la Mogoda. Per Honda hi ha
un excedent de 180 persones, el que representa més
de la meitat de la plantilla.
La FI.CCOO.CAT denuncia que aquesta decisió res-

pon a la deslocalització de
produccions a d’altres plantes europees que Honda
està duent a terme.
CCOO exigeix a la multinacional la negociació d’un
pla industrial de futur que
concreti l’adjudicació de nous
models a la planta catalana,
que en garanteixin la continuïtat i els llocs de treball.

de Sharp, en les condicions
plantejades per l’empresa.
La Secció Sindical de
CCOO de Sharp ja ha manifestat que considera que
aquestes condicions són insu-

ficients, ja que no inclouen les
propostes sindicals que es
van posar sobre la mesa de
negociació per garantir les millors condicions per a la plantilla.

COMISSIONS A LES EMPRESES

La SSI de CCOO de Robert Bosch
renova els seus organismes de direcció

Els dies 15 i 16 d’octubre
s’ha celebrat a Barcelona la
II Conferència de la Secció
Sindical Intercentres de
CCOO de Robert Bosch, en
la qual s’han renovat els
seus organismes de direcció.
José Miguel Polo, del
centre de treball que Bosch
té a Aranjuez, ha estat escollit nou secretari general i
encapçala una Executiva
formada per 8 companys i
companyes, entre els quals
hi ha Ferran Bruna i Mª
Carmen Pérez, del centre de

Castellet, i Ángel Ramos, del
centre de Lliçà. El Consell de
la Secció Sindical està integrat per 21 membres, dels
quals 5 són dels centres que
Bosch té a Catalunya.
La Conferència va comptar amb les intervencions de
Javier Pacheco, secretari
general de la Federació
d’Indústria de CCOO de
Catalunya, que va donar la
benvinguda als assistents, i
de Felipe López, secretari
general de la Federación de
Industria de CCOO i treballador de Bosch d’Aranjuez.

