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La FI.CCOO.CAT treballem intensament per
ultimar els preparatius de la vaga general

Aquests dies, la Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya estem treballant intensament per ultimar els preparatius de
la vaga general del proper 29 de setembre, per tal de garantir-ne l’èxit i assegurar la màxima participació en la vaga del
conjunt de treballadors i treballadores
dels nostres sectors.
Aquest mes de setembre hem reprès
les assemblees informatives a les empreses i als centres de treball on encara no
s’havien realitzat; també estem preparant
diferents accions al carrer i als polígons
industrials de diverses poblacions catalanes per explicar les raons que han motivat la vaga, fer una crida a la participació
i per conscienciar la ciutadania en general i les persones treballadores de la im-

portància de secundar-la per aconseguir
que el Govern es faci enrere i retiri la reforma laboral.
Quan encara queden tres setmanes
per la vaga, la FI.CCOO.CAT ja hem recollit l’adhesió a la vaga de més de 270
comitès i seccions sindicals de les empreses dels nostres sectors i al voltant de
2.500 adhesions individuals.
Per acabar de tancar els preparatius
de la vaga, el 22 de setembre hem convocat els membres del Consell de la federació i de les seccions sindicals a una
assemblea, en la qual participarà el secretari general de la federació estatal,
Felipe López.

ESCALFANT MOTORS
PER LA VAGA A MADRID
Més de 16.000 delegats i delegades de
CCOO i UGT de tot l’Estat van participar
ahir, 9 de setembre, en un acte multitudinari al Palau de Vistalegre a Madrid, en
el qual els secretaris generals dels dos
sindicats, Toxo i Méndez, van fer una crida a secundar la vaga general i van criticar les polítiques econòmiques i socials
del Govern.
Després d’aquest acte, la Federació
d’Indústria estem preparant una nova representació de delegats i delegades de
tot Catalunya per assistir a l’assemblea
convocada el proper 14 de setembre a
l’Hospitalet de Llobregat.

El 29 de setembre, tothom a la vaga!
La teva participació és molt important!

PROGRAMA DE CCOO: 29-S vaga general
CCOO de Catalunya dedica aquest capítol del programa
sindical de CCOO a TVC a explicar les raons que han
motivat la vaga general del proper 29 de setembre i dóna
veu a diferents treballadors dels sectors de la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya.
Diumenge 12 de setembre, a les 11 h, pel Canal 33

CONTRA LA REFORMA LABORAL I
CONTRA LES RETALLADES SOCIALS

VAGA GENERAL EL 29 DE SETEMBRE
LA TEVA PARTICIPACIÓ ÉS MOLT IMPORTANT!
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La Federació d’Indústria exigeix a Sony, Comsa-Emte i
Ficosa l’obertura immediata d’una mesa de negociació
Davant la decisió de Sony de
transferir la seva activitat productiva i de desenvolupament
de televisors a les empreses
Ficosa i Comsa-Emte, la Federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya i la secció sindical de CCOO de Sony exigeixen l’obertura immediata d’una mesa de negociació, amb
la participació de tots els
agents implicats en aquest
projecte de negoci.
La FI.CCOO.CAT valora
negativament la decisió de la
multinacional japonesa d’a-

bandonar la seva activitat productiva a Catalunya i qüestiona l’estratègia de Sony d’externalitzar la producció de
televisors a nivell mundial, ja
que suposa la pèrdua d’un pilar fonamental per a la viabilitat del negoci.
El traspàs de l’activitat industrial a les societats Ficosa i
Comsa-Emte com a alternativa al tancament empresarial
s’ha d’analitzar curosament
per tal de garantir la viabilitat
del nou projecte empresarial.
Per a CCOO és fonamen-

tal el manteniment de l’ocupació i del teixit industrial a Viladecavalls, per això és imprescindible la participació sindical
en el projecte industrial de les
noves societats.
CCOO exigeix garanties a
les tres empreses i el compromís de mantenir l’actual volum
d’ocupació,així com elaborar
un pla industrial que permeti la
viabilitat del nou projecte empresarial i el creixement de la
nova companyia per aconseguir una ocupació de qualitat i
estable per als propers anys.

La FI.CCOO.CAT demana la continuïtat dels llocs de
treball de la plantilla de SAS Automotive Systems
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya exigeix
tant a l’Administració com a
Seat i a la nova empresa proveïdora, Peguform, que donin
continuïtat als 124 llocs de treball de SAS Automotive
Systems, i que els mantinguin
l’antiguitat i les condicions laborals que tenien fins ara.
Precisament per reivindicar aquestes qüestions i rebutjar el tancament del centre
de treball de Martorell, la plantilla de SAS Automotive
Systems s’està mobilitzant
des del passat dia 1 de setembre tant a les portes d’entrada
de Seat com davant les de-

Els treballadors i treballadores de SAS s’estan mobilitzant des del passat 1 de
setembre en contra del tancament anunciat i en defensa dels llocs de treball

pendències del Departament
de Treball. La darrera ha estat
aquest divendres davant els
Serveis Territorials de Treball

a Barcelona. La Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya dóna suport a aquestes
mobilitzacions.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

La negociació del
Conveni del metall
de Girona continua
bloquejada
La represa de les negociacions del Conveni del metall
de la província de Girona,
després de les vacances, no
ha permès, de moment,
desbloquejar la situació i
avançar cap a un acostament entre les parts. La patronal manté les seves propostes i ha mostrat poc
interès a modificar els seus
plantejaments.
Davant d’aquest escenari, la Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya i la
MCA-UGT han convocat
una assemblea conjunta de
delegats i delegades del
sector de la província per informar-los de la situació i
plantejar una proposta de
mobilització sindical per intentar desencallar la negociació. L’assemblea es farà
aquest dilluns, dia 13 de setembre. La propera reunió
de negociació està prevista
per al 21 de setembre.
La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya espera que la patronal reconsideri el seu posicionament i
apel·la al sentit comú dels
empresaris per acordar un
conveni digne per al conjunt
de metal·lúrgics i metal·lúrgiques de Girona.

La plantilla de Sogefi Filtration convoca noves
aturades per exigir solucions als problemes de calor

El mes de setembre, els treballadors i treballadores de Sogefi Filtration han convocat
noves aturades per exigir a la

direcció de l’empresa una solució als problemes de calor
que es donen en dues de les
naus de la fàbrica, on s’arriba

a temperatures d’entre 33 i 40
graus.
El dia 9 de setembre ja van
fer una primera aturada de 24
hores i el proper dia 23 en tornaran a fer una altra, per de- ONZE DE SETEMBRE
manar a l’empresa una solució
a aquesta problemàtica, que ja
Si vols participar en l’ofrena
floral de CCOO de Catalunya al
fa temps que s’arrossega, per
garantir unes condicions de monument de Rafael de Casanova
a Barcelona,
treball adequades per a la
concentració a les 9.30 h, a la
plantilla, amb una bona climacruïlla de la ronda de Sant Pere
tització i ventilació de les insamb la plaça d’Urquinaona
tal·lacions.

