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Àmplia participació en la jornada sobre el paper dels comitès d’empresa
europeus davant la crisi del sistema econòmic mundial
La necessitat d’una política industrial i tecnològica europea i el paper
dels comitès d’empresa europeus
per fer front a la crisi econòmica
que s’està vivint a nivell mundial.
Aquests han estat els temes que
han centrat les ponències i el debat
de la jornada tècnica convocada
per la Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya, en la qual han
pres part com a ponents representants de la federació, tant de
Catalunya com de l’àmbit estatal,
de la CONC i dels sindicats europeus FEM, encapçalat pel seu
secretari general, i FIOM. La consellera de Treball de la Generalitat,
Mar Serna, ha estat l’encarregada
de fer la cloenda de la jornada.

Unes 200 persones, entre delegats, delegades i convidats,
han participat en la jornada
convocada per la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya, el dia 12 de novembre,
amb el títol Les organitzacions
sindicals europees davant la
crisi del sistema econòmic
mundial.
Tots els ponents han destacat la importància de coordinar-se i de reforçar el sindicats
europeus per tenir més força
tant per parlar amb una sola
veu davant la patronal europea, com per exigir i participar
en la definició d’una política

Els assistents han seguit amb interès les intervencions dels diferents ponents de la jornada

industrial activa europea que
permeti avançar cap a un canvi de model productiu.
Tots han coincidit que la situació actual és fruit de la
manca de regulació dels mercats, pròpia del sistema capitalista, i que cal una intervenció de les administracions
amb polítiques i accions que
permetin reforçar el teixit industrial europeu per evitar que
en el futur tornem a trobar-nos
davant un escenari similar. I
calen també uns sindicats europeus forts per garantir els
drets del conjunt de treballadors i treballadores d’Europa.

Comitès d’empresa europeus
El paper dels comitès d’empresa europeus i la seva coordinació amb els sindicats europeus ha estat un altre dels
temes que s’han debatut en la
jornada. La sindicació d’aquests comitès i el dotar-los
dels instruments necessaris
(formació, competències lingüístiques, etc.), per tal que
puguin dur a terme una acció
sindical en l’àmbit internacional, són alguns dels aspectes
que s’han destacat.
Els diferents ponents han
incidit en el fet que des dels

comitès europeus s’ha d’evitar
l’enfrontament entre els treballadors i els comitès locals dels
centres de treball que les multinacionals tenen en diferents
països. Cal que hi hagi una
solidaritat i col·laboració per
aconseguir les millors solucions per al conjunt de treballadors i treballadores.
Com a cloenda de la jornada es van recordar les mobilitzacions que es faran el 3 de
desembre a Barcelona i el 12
de desembre a Madrid per reivindicar que la crisi no la paguem els treballadors i treballadores.

La FI.CCOO.CAT comença a preparar la
negociació del Conveni del metall de Girona
Una setantena de delegats i
delegades de 40 empreses
del sector del metall de la
província de Girona van participar en l’assemblea informativa convocada per la Federació d’Indústria el dia 5 de
novembre.
A més de presentar als
assistents quins són els ob-

jectius principals per a la negociació del Conveni del metall de Girona, que es renova
l’any que ve, se’ls va repartir
una enquesta per recollir les
seves opinions i suggeriments, que es tindran en
compte per preparar la plataforma que CCOO presentarà
en la mesa de negociació.
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La plantilla de Lear porta la seva protesta contra el tancament a Barcelona
Les treballadores i treballadors
de la planta de Lear de Roquetes s’han traslladat aquesta setmana a Barcelona per
exigir al Govern de la Generalitat que s’impliqui amb la plantilla i impulsi polítiques actives
i accions per evitar la desindustrialització de les Terres de
l’Ebre.
Amb crits de “No al tancament, volem faena”, els treballadors i treballadores es van
concentrar, dimecres 11 de
novembre, davant la seu del
Parlament de Catalunya i després a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la
Generalitat.
Una representació del Comitè d’Empresa, acompanyada per representants dels tres
sindicats, es va reunir amb la
consellera de Treball, Mar Serna, amb representants dels
grups parlamentaris i després
amb l’assessor de temes eco-

nòmics del president, als quals
van fer entrega d’un manifest
amb les seves reivindicacions
i la necessitat que es facin inversions públiques a les Terres de l’Ebre, una zona que
s’ha vist durament castigada
per la crisi, per reactivar la indústria.
Un portaveu de la plantilla
va explicar als treballadors, un
cop acabades les reunions,
que els representants del Govern els van assegurar que estaran a sobre del cas, prendran les mesures oportunes i
faran tot el possible per evitar
la pèrdua d'ocupació i d'activitat industrial a les Terres de
l'Ebre. Donat que l'empresa
vol tancar i no atén a les ajudes que li ha proposat l'Administració, van concretar als representants de la plantilla de
Lear que seran molt exigents
tant amb l'expedient com en el
pla social.

MOBILITZACIONS AL SECTOR DE LA MOTO
La plantilla de Derbi demana un pla industrial de
futur a la multinacional italiana Piaggio
Els treballadors de Nacional
Motor Derbi s’han concentrat
aquest matí davant la seu del
Departament de Treball de la
Generalitat per reivindicar garanties per a la plantilla de la
planta de Martorelles, davant
la decisió de la multinacional
italiana Piaggio, màxima accionista de l’empresa, d’es-

cindir la factoria en tres empreses.
La representació de la
plantilla ha presentat una plataforma en la que exigeix a la
multinacional un pla industrial
que concreti i garanteixi uns
mínims de producció, inversions i volum d’ocupació de la
planta catalana.

Els treballadors d’Honda preparen noves accions
de protesta contra la retallada de plantilla
La plantilla d’Honda es mobilitzarà el dissabte 21 de novembre a Barcelona, amb
una concentració a la plaça
de Sant Jaume, per protestar

contra la retallada de 180
llocs de treball que planteja la
multinacional per a la planta
de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).

Els treballadors i treballadores de Lear de Roquetes reivindiquen els seus
llocs de treball i critiquen que se senten oblidats per part de l’Administració
catalana

CCOO rebutja el tancament anunciat a
l’empresa Industrias Metálicas Castelló
La Federació d'Indústria de
CCOO de Catalunya manifesta el seu rebuig al tancament
de planta que Industrias Metálicas Castelló (IMC) té al polígon del Bon Pastor, de Sant
Andreu. La direcció va comunicar dilluns a la representació
dels treballadors la decisió de
la multinacional Alcan Riotinto,
a la qual pertany l'empresa, de
tancar la planta de Barcelona i
acomiadar les 122 persones
que té en plantilla, posant la
crisi econòmica com a causa.
CCOO denuncia que amb
aquesta decisió l'empresa
està incomplint l'acord assolit
a mitjan mes de juny, en el
qual assumia el compromís de
buscar produccions alternati-

ves i vetllar pel manteniment
dels llocs de treball i per la viabilitat de la planta. CCOO critica la falta d'una veritable
aposta industrial per potenciar
la factoria catalana per part de
la multinacional, que en canvi
ha realitzat una política de
deslocalització de la producció
cap a les plantes franceses.
Davant d'aquesta situació,
CCOO exigeix a la multinacional Alcan Ritotinto la continuïtat industrial d’IMC i el manteniment dels llocs de treball.
Alhora, insta el Departament
de Treball de la Generalitat a
implicar-se activament per evitar la pèrdua de teixit industrial
i d'ocupació que suposaria el
tancament de la factoria.

Acord a IPT per a la readmissió dels acomiadats
La FI.CCOO.CAT fa una
valoració positiva de l’acord
assolit a IPT, de Girona, ja
que l’empresa ha atès a les
peticions que plantejaven els
seus delegats.

D’una banda, estableix la
readmissió de 4 dels 6 treballadors acomiadats. De l’altra, obre un procés de diàleg
entre empresa i delegats per
negociar propostes.

