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Tot a punt per a la VAGA GENERAL del 29 de setembre
Prop de 300 persones, entre membres
del Consell de la Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya i representants
de les seccions sindicals dels nostres
sectors, van participar ahir en una reunió per acabar d’ultimar els preparatius
per garantir l’èxit de la VAGA GENERAL
del proper 29 de setembre. Els secretaris
generals de la federació d’àmbit estatal,
Felipe López, i de Catalunya, Javier
Pacheco, van agrair a l’estructura la
feina feta fins ara i els van animar a continuar treballant intensament aquests
últims dies per fer una crida a la màxima
participació del conjunt de treballadors i
treballadores de la indústria en la vaga.

A una setmana de la VAGA GENERAL, la
Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya està acabant d’organitzar els últims
preparatius per garantir-ne l’èxit. Ahir, els
secretaris generals de la federació d’àmbit estatal, Felipe López, i de Catalunya,
Javier Pacheco, van instar els membres
del Consell de la FI.CCOO.CAT i de les
seccions sindicals a fer un últim esforç
per aturar el país el dia 29 de setembre i
donar així una resposta contundent al
Govern en contra de la reforma laboral i
en defensa dels drets de la ciutadania, de
les persones treballadores i de la indústria del nostre país.
Tots dos van recordar per què és important fer la VAGA GENERAL i van rebatre les veus que en qüestionen la utilitat i
que diuen que arriba tard. “No podem acceptar que es carreguin la negociació
col·lectiva; no podem acceptar més precarietat; no podem acceptar que es posi
en qüestió l’organització dels treballadors”. Així ho va remarcar Javier Pacheco, que també va criticar que aquesta re-

forma laboral no està ajudant a la sortida
de la crisi i va destacar la necessitat que
s’impulsin accions per defensar el nostre
teixit industrial (va citar com a exemple la
situació que s’està donant en algunes
empreses dels nostres sectors) i una ocupació de qualitat.
Per la seva banda, Felipe López va
advertir que amb aquesta VAGA GENERAL “ens estem jugant molt més del que
ens pensem”, no només per frenar
aquesta reforma laboral, sinó també “per
posar un mur de contenció a la reforma
del sistema públic de pensions” que planteja el Govern i també de la futura reforma de la negociació col·lectiva.
Tant Pacheco com López van expressar el seu convenciment que la VAGA
GENERAL serà un èxit i van fer una darrera crida a la màxima participació i col·laboració activa de tots i totes allà on l’organització ho requereixi. També van
manifestar el seu agraïment i felicitacions
per la feina realitzada pel conjunt de l’estructura per explicar la vaga.

JAVIER PACHECO
secretari general FI.CCOO.CAT
“Els cants de sirena de la
recuperació econòmica que
alguns ens han explicat no
són una realitat. Els efectes
més destructius de l’ocupació
continuen existint i els pocs
símptomes de recuperació
poden ser flor d’un dia a
causa de les reformes.”
“Ens queda una setmana, i
l’actiu de la federació hem de
tensar la corda, ens queda un últim esforç per fer tancar la
boca a aquells que ens qüestionen. És possible que estiguem cansats, però no podem deixar que això ens superi.”
“Després de plantar batalla en la vaga general hem de
seguir donant resposta a les necessitats dels treballadors i
treballadores.”
“Som el motor del nostre sindicat i hem de continuar
demostrant-ho. Tots a la vaga general!”
FELIPE LÓPEZ
secretari general Federación
de Industria de CCOO
“¿Para qué hacer la huelga?
Porque es necesario, porque
ya cambiamos el decretazo
de Aznar y porque debemos
poner un muro de contención a la reforma del sistema público de pensiones.”
“El sistema público de pensiones es nuestro, de los trabajadores y trabajadoras de
este país, porque lo mantenemos con nuestras cotizaciones y no podemos permitir que nos saquen de este
debate, que en el fondo es lo que están intentando.”
“Después de la huelga, si nos llaman, si es para retirar
parte de la reforma iremos, pero si nos llaman para
hacer un paripé de foto, para eso no vamos.”

MANIFESTACIONS DEL 29-S
BARCELONA: 18 h - Pg. de Gràcia amb Diagonal
GIRONA: 18 h - plana de la Copa (Pg. de la Devesa)
LLEIDA: 18 h - Centre de Cultures (c. de Jaume II, 67)
TARRAGONA: 18 h - plaça de la Font
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TORTOSA: 12 h - plaça del Mercat T’HI ES

