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La FI.CCOO.CAT fa una crida als treballadors i treballadores de la
indústria a participar en la manifestació del 3 de desembre a Barcelona
El proper dijous, 3 de desembre, CCOO de Catalunya i la UGT han convocat una manifestació unitària a Barcelona per plantar cara a la crisi i per exigir la renovació dels
convenis col·lectius pendents, que no s’aprovi cap ERO ni cap tancament sense justificació, que s’impulsin plans de xoc per reindustrialitzar les comarques amb més
atur, que es doni protecció social a les persones aturades, que no hi hagi cap retallada de drets dels treballadors i treballadores, que es creï ocupació des dels serveis
públics i que s’apliqui una fiscalitat progressiva: que pagui més qui més té.

La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya fa una crida a tots els treballadors i treballadores de la indústria a participar en la manifestació del proper dijous
3 de desembre a Barcelona per reivindicar que la crisi no la paguem els treballadors i treballadores. La mobilització començarà a les 18 h a la ronda de Sant
Pere i finalitzarà amb una concentració
davant de la seu de Foment del Treball.
L’objectiu d’aquesta acció és exigir a
l’Administració catalana que s’impulsin
polítiques industrials actives per afavorir
un canvi del model productiu del nostre
país, per defensar el nostre teixit industrial i per aplicar un pla de xoc en aquelles
comarques que s’estan veient més afec-

tades per l’atur i per la desindustrialització, fruit dels expedients de regulació d’ocupació i del tancament d’empreses.
També es demana que s’actuï davant d’aquells empresaris que intenten aprofitarse de l’actual situació de crisi econòmica
per retallar els drets als treballadors i reduir plantilles, i que mantenen bloquejada
la negociació col·lectiva de convenis i
pactes.
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya també insta tothom a participar
en la manifestació del dissabte 12 de
desembre a Madrid, convocada conjuntament per CCOO i UGT, que finalitzarà
amb una concentració davant la seu de la
patronal CEOE.

Joves de la Federació d’Indústria participen en la IX
Escola de Joves Sindicalistes Ángel Rozas

Una vintena de joves delegats i delegades de la Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya van participar en
l’Escola de Joves Sindicalistes Ángel
Rozas, celebrada a mitjans d’aquest
mes a Tarragona amb el lema Davant la
crisi, més sindicalisme de classe.
Les diverses activitats organitzades
(ponències, tallers i dinamitzacions) van

abarcar des de la visió més generalista
de la crisi fins a la seva afectació directa
sobre el col·lectiu de joves i sobre els diferents sectors d’activitat. Precisament
en aquest apartat va intervenir Javier
Pacheco, secretari general de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya,
per parlar dels efectes de la crisi en la indústria.

TOTS I TOTES PLANTEM CARA
A LA CRISI, PARTICIPA!
BARCELONA 3 de desembre
18 h. Ronda de Sant Pere
MADRID 12 de desembre
12 h. Atocha
Informa-te’n a la federació (93.481.27.96)
o al teu sindicat comarcal més proper

NOTÍCIES BREUS
Mobilitzacions al sector de
components d’automoció
Els treballadors i les treballadores de
Lear i de Calsonic Kansei es mobilitzen
aquest cap de setmana per reivindicar
els seus llocs de treball i la continuïtat
industrial de les plantes on treballen.
La plantilla de Lear protagonitzarà
dissabte 28 una nova acció de protesta
contra el tancament de la fàbrica de Roquetes. A les 11 h, tallaran el trànsit de
la carretera N-340 a l’alçada de l’Aldea i
es concentraran allà en defensa dels
llocs de treball.
Els treballadors i treballadores de
Calsonic Kansei es manifestaran diumenge 29 a Santa Margarida i els Monjos contra els acomiadaments anunciats, aprofitant que hi ha mercat
setmanal, per demanar el suport dels
veïns i veïnes del municipi per evitar la
deslocalització de la planta.

