www.industria.ccoo.cat

Número 18. 3 de novembre de 2008

SITUACIÓ INDUSTRIAL DE LES EMPRESES DEL SECTOR D’AUTOMOCIÓ I DE COMPONENTS

CCOO demana una actuació contundent al Govern
català en defensa del sector industrial de l’automoció
La Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya de CCOO i la Federació de les Indústries Tèxtil, Químiques i Afins de CCOO de Catalunya exigeixen a l’Administració catalana una resposta política
clara i contundent a l’allau d’anuncis d’expedients i d’acomiadaments que s’han plantejat darrerament en el sector industrial de
l’automoció. CCOO adverteix el Govern que no s’ha de permetre
que les multinacionals aprofitin l’actual situació conjuntural de crisi per intentar desmantellar les fàbriques i destruir llocs de treball
de manera injustificada i per això convoca tots els treballadors i
treballadores a una gran manifestació en defensa del teixit industrial i de l’ocupació el dia 5 de novembre a Barcelona.

Durant el mes d’octubre més
de 10.000 treballadors i treballadores de diferents empreses constructores i de components del sector d’automoció
de Catalunya s’han mobilitzat
per rebutjar els acomiadaments col·lectius i els expedients de regulació d’ocupació
presentats per diverses empreses del sector, emparantse en la disminució de les vendes a causa de l’actual crisi
econòmica.
CCOO recorda que tenim
una indústria d'automoció
competitiva, que és la tercera
en producció a Europa, amb
fàbriques i amb unes plantilles
competitives i altament qualificades, i no es pot deixar que
les multinacionals aprofitin
aquesta situació conjuntural
de crisi econòmica per reduir
costos de producció a costa
de retallar les plantilles i desmantellar la producció de manera totalment injustificada,

com ha denunciat CCOO en el
cas de NISSAN, Tyco Electronics o Pirelli.

Els treballadors i les treballadores de NISSAN han realitzat diverses mobilitzacions contra els 1.680 acomiadaments en les dues últimes setmanes, que
han comptat amb el suport de companys i companyes d’altres empreses del
sector que s’han sumat a les manifestacions de Barcelona dels dies 23 i 29
d’octubre

Cal una resposta clara
Davant l’allau d’expedients
plantejats per empreses de
components proveïdores de
SEAT i de NISSAN, arran dels
seus anuncis previs de suspensió temporal de contractes, aturades tècniques de
producció i acomiadaments,
CCOO exigeix a la Generalitat
un posicionament clar i contundent de rebuig i l’aplicació
de mesures de tipus social
que minimitzin l’afectació de
les plantilles, tot i que recorda
que aquestes mesures també
tenen un límit.
CCOO demana que no s’accepti cap expedient si no va
acompanyat d’un pla industrial
i d’un veritable compromís de
futur, ja que en cas contrari
seria com donar carta blanca

La plantilla de Pirelli també s’ha manifestat a Manresa els dies 25 i 30 d’octubre per rebutjar l’ERO presentat per la multinacional, que preveu acomiadar
280 persones

als empresaris.
També critica la inactivitat
de les administracions, tant
catalana com central, en la
defensa del teixit industrial i
els exigeix la creació de polítiques industrials actives i l’impuls de les meses industrials
sectorials, un dels objectius de
les quals és precisament
avançar-se a situacions com
l’actual i preveure possibles
solucions.

MANIFESTACIÓ EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ I LA INDÚSTRIA

dimecres 5 de novembre, a les 18 h
cruïlla del passeig de Gràcia amb la ronda de Sant Pere
La FMC de CCOO i FITEQA-CCOO us convoquem a tots i totes
a la manifestació. La vostra participació és molt important.

Sense indústria, no hi ha futur!

Anàlisi del sector amb les
empreses
Precisament, tots aquests temes es van tractar en l’assemblea de delegats i delegades

d’empreses de components
proveïdores de NISSAN i de
SEAT del dia 22 d’octubre,
convocada per la FMC de
CCOO i FITEQA-CCOO per
tal d’analitzar la situació del
sector d’automoció.
L’objectiu de la trobada era
prendre el pols del sector i
plantejar una estratègia comuna davant l’escenari en què
ens trobem.
Hi van participar unes 160
persones d’un centenar d’empreses que, a més de rebre informació de la situació industrial de SEAT i de NISSAN,
també van presentar les repercussions d’aquestes a les
seves empreses.
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FITEQA i Metall ultimen els preparartius de les seves conferències nacionals
Durant el mes d'octubre la Federació de les Indústries Tèxtil, Químiques i Afins de Comissions Obreres (FITEQA-CCOO) i la Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya de CCOO (FMC de CCOO)
han continuat avançant en el procés congressual de constitució de
la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya amb la realització
de les assemblees congressuals d'àmbit comarcal i intercomarcal,
en les quals han participat 2.287 delegats i delegades de les dues
federacions, en representació dels afiliats i afiliades de CCOO dels
àmbits respectius. En aquesta fase del procés s’han escollit les
persones que prendran part en les respectives conferències nacionals, que es faran els dies 12 i 14 de novembre.

Les federacions de FITEQACCOO i Minerometal·lúrgica
de Catalunya de CCOO arriben aquest mes de novembre
a un dels punts més importants del procés congressual,
les conferències nacionals, ja
que és en aquest marc on
s'escolliran les persones que

participaran en el Congrés de
la CONC i en el procés constituent de la Federación de
Industria de CCOO.
El dia 12 de novembre es
farà a Lleida la Conferència
Nacional de FITEQA-CCOO,
amb la participació dels 275
delegats i delegades escollits

Més de 1.000 delegats i delegades de FITEQA-CCOO han participat en les
assemblees realitzades a les comarques

a les assemblees d’àmbit
comarcals i intercomarcal.
La Conferència Nacional de
la Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya de CCOO
serà el dia 14 de novembre a
Valls, i comptarà amb la participació de 300 delegats i delegades, escollits en les assemblees comarcals i intercomarcals.
El procés congressual avança a bon ritme

Més de 1.250 delegats i delgades han participat en les assembles d’àmbit
comarcal de la FMC de CCOO

FITEQA-CCOO i la Unió Comarcal del Baix
Llobregat reten homenatge a José Parra

La Federació de les Indústries Tèxtil, Químiques i Afins
de CCOO de Catalunya i la
Unió Comarcal de CCOO del
Baix Llobregat van retre un
emotiu i merescut homenatge a José Parra el passat 16
d’octubre.
Un gran nombre de persones, entre les quals hi havia
familiars, amics i companys i
companyes, que van com-

partir de prop amb ell la seva
dedicació sindical, van participar en aquest sentit homenatge.
En el decurs de l’acte van
recordar la figura de José
Parra, que era el responsable de Política Industrial de
FITEQA-CCOO i que durant
molts anys va ser el secretari general de FITEQA al Baix
Llobregat.

En les assemblees congressuals d'àmbit comarcal i intercomarcal, que s’han realitzat
aquest mes d’octubre, a més
d'escollir els delegats i delegades per a les respectives conferencies nacionals, també

s’han triat els que han d’assistir als congressos de les
unions territorials, així com els
que participaran en el Congrés
constituent de la Federació
d'Indústria de CCOO de
Catalunya, que se celebrarà a
Barcelona els dies 5 i 6 març
de 2009.
En total s'han realitzat 21
assemblees congressuals, en
les quals han pres part 2.287
delegats i delegades, dels
quals el 77,87% han estat
homes i el 22,13%, dones.
Del conjunt de persones que
hi han participat, 1.259 ho han
fet a les assemblees de la
Federació Minerometal·lúrgica
de Catalunya de CCOO i
1.028 a les de FITEQACCOO.

Sindicalistes joves del Metall i de FITEQA
participen en una jornada de treball a Madrid
Una desena de joves sindicalistes de la Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya de
CCOO i de FITEQA-CCOO
participen en la trobada de treball El motor de la industria.
Construyendo presente, construimos futuro, que es fa els
dies 3 i 4 de novembre a
Madrid.
L’objectiu de la jornada, que
està marcada pel congrés de
fusió i de constitució de la
Federación de Industria, és im-

Si ets afiliat/afiliada de les
federacions del Metall i
Fiteqa de CCOO i vols rebre
l’Eina digital a la teva bústia de correu, envia’ns un
correu electrònic a:

mmetall@ccoo.cat
fiteqa1@ccoo.cat
Què esperes?

pregnar el col·lectiu de joves
de la política sindical de les
dues federacions per tal que
puguin aportar-hi idees i ser-ne
partícips.
En el decurs de la trobada es
debatran, entre altres temes,
quina ha de ser la política sindical davant el model productiu
actual, la necessitat de federacions fortes com a resposta a
aquest model globalitzat i com
intervenir sindicalment mitjançant la negociació col·lectiva.

