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Al voltant de 300 persones van assistir

a l’assemblea informativa que CCOO

vam convocar el 10 de febrer al Cen-

tre Cívic de Torreforta, junt amb les 3

federacions d’associacions de veïns i

la coordinadora d’entitats de Tarrago-

na per explicar els motius de la vaga i

fer una crida als veïns i veïnes a parti-

cipar en la manifestació ciutadana

que es farà el mateix dia a la tarda. 

Mercè Puig, secretària general de

CCOO de Tarragona, va obrir l’assem-

blea amb un reconeixement a les 3 víc-

times de l’accident ocorregut a IQOXE i

va insistir en la necessària implicació de

tothom per garantir que no es torni a

repetir una altra situació com aquesta.

Javier Pacheco, secretari general de

CCOO de Catalunya, va explicar que fa

anys que el sindicat està treballant per

erradicar la precarietat laboral existent

al sector, que s’ha vist agreujada en els

darrers anys, ja que les empreses del

sector han aprofitat les reformes labo-

rals per incrementar els seus beneficis a

costa de precaritzar les condicions de

treball. Una situació que posa en risc la

seguretat tant dels treballadors com de

la ciutadania, com ha quedat demos-

trat. Per això va explicar les demandes

que estem plantejant a les empreses i al

Govern per resoldre aquesta situació.

Va tancar l’assemblea Unai Sordo,

secretari general de CCOO, que va des-

tacar que no pot ser que anar a treballar

suposi un risc per a la seguretat i la salut

de les persones i va exposar les peti-

cions que el sindicat plantejarà al nou

Govern, entre les quals la derogació de

les reformes laborals. 

CCOO d’Indústria fem una crida a les persones que treballen al sector i als veïns i
veïnes del Camp de Tarragona a participar en la vaga i la manifestació ciutadana

CCOO d’Indústria fem una crida al con-

junt de  les persones que treballen a les

empreses principals i auxiliars dels polí-

gons petroquímics nord i sud de Tarra-

gona a secundar la vaga convocada el

proper 19 de febrer, donada la impor-

tància de les reivindicacions que han

motivat la convocatòria, que tenen com

a objectiu millorar i incrementar la segu-

retat, i erradicar la precarietat existent al

sector.

Així mateix, també fem una crida als

veïns i veïnes del Camp de Tarragona a

participar en la manifestació ciutadana

que es farà el mateix dia de la vaga a la

tarda, amb el lema “Volem seguretat, in-

formació i coordinació”. La manifestació

sortirà a les 19 h des de davant de la seu

de l’AEQT, passarà per la plaça Imperial

Tarraco, on es confluirà amb les entitats

veïnals i socials, i finalitzarà davant la

delegació del Govern de la Generalitat a

Tarragona. Aquesta mobilització ciuta-

dana la convoquem conjuntament els

sindicats CCOO i UGT; les federacions

d’associacions de veïns de Tarragona,

Segle XXI, Llevant i Amposta; la Coordi-

nadora d’Entitats de Tarragona; la Fun-

dació Mare Terra, i els ajuntaments de

Tarragona, Vila-seca, Constantí i la Ca-

nonja. 

La resposta dels treballadors i treba-

lladores i de la ciutadania en general ha

de ser massiva, perquè la seguretat de la

petroquímica va més enllà de l’àmbit es-

trictament laboral i afecta també les per-

sones que viuen al Camp de Tarragona,

com ha quedat demostrat amb el greu

accident ocorregut a IQOXE, que va

provocar 3 víctimes mortals. 

Campanya informativa als
barris de Tarragona propers 
als polígons petroquímics

19 DE FEBRER: VAGA A LA PETROQUÍMICA DE TARRAGONA 

Èxit de l’assemblea informativa per preparar la vaga 

CCOO d’Indústria hem engegat una

campanya informativa als barris de

Tarragona propers als polígons petro-

químics per implicar els veïns i veïnes

amb la vaga, on hem dut a terme dife-

rents accions, com el repartiment de

fulls informatius, en què expliquem els

motius pels quals l’hem convocada i

les demandes que fem a la patronal i

les empreses del sector i al Govern de

la Generalitat. Aquesta campanya va

en paral·lel a les assemblees i accions

informatives als polígons.

http://www.ccoo.cat/industria/documents/octaveta_vaga_petroquimica.pdf
https://www.ccoo.cat/industria/noticia/227976/19-de-febrer-vaga-general-a-la-petroquimica-de-tarragona#.XkaHDjJKhpg
www.industria.ccoo.cat
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EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA

Les treballadores i treballadors

de Nissan han iniciat un calen-

dari de mobilitzacions per exi-

gir a la multinacional un pla in-

dustrial de futur per a les plan-

tes catalanes, davant la situa-

ció d’incertesa actual. CCOO

d’Indústria donem suport a les

mobilitzacions.  

El passat 4 de febrer es va

fer una gran concentració da-

vant el consolat japonès a Bar-

celona, en la qual van partici-

par els treballadors i treballa-

dores de totes les plantes de

Nissan i també de les seves

empreses auxiliars i de compo-

nents. El missatge era clar: “En

lluita pel nostre futur”.

El 10 de febrer els comitès

de Nissan es van reunir amb

l’alcaldessa de Barcelona, que

els va manifestar el suport del

consistori i el seu compromís

per buscar solucions. El dia 11

de febrer van fer una assem-

blea davant la Direcció Gene-

ral de Nissan España.

La pròxima mobilització se-

rà el 18 de febrer, quan  es ma-

nifestaran fins a la delegació

del Govern a Catalunya.

Les treballadores i treballadors de Nissan es
mobilitzen per exigir un pla industrial de futur

La direcció de Magneti Marelli

de Barberà del Vallès ha anun-

ciat al comitè d’empresa que

en els propers dies presentarà

un ERO temporal per a tota la

plantilla, a causa de la situació

derivada de l’afectació del co-

ronavirus a la Xina. 

La planta vallesana fabrica

un producte electrònic amb

peces que s’envien des de la

Xina i que provenen d’una

planta que la multinacional té

a la zona propera al focus del

coronavirus i que ara mateix

està aturada. Aquesta situació

ha provocat que tinguin pro-

blemes amb el subministra-

ment de peces i no puguin fa-

bricar aquest producte.

CCOO veiem amb preocu-

pació aquest escenari i exigim

a l’empresa que esgoti les me-

sures de flexibilitat interna

previstes en el conveni. Així

mateix, li demanem que bus-

qui alternatives temporals  per

intentar resoldre la situació,

sense perjudicar els treballa-

dors i treballadores.

La Secció Sindical de CCOO a Pro-

novias ha signat un important

acord amb la direcció de l’empre-

sa que equipara i iguala el permís

de naixement entre mares i l’altre

progenitor o progenitora. 

D’aquesta manera, s’amplia

en 4 setmanes el permís de l’altre

progenitor fins a les 16 setma-

nes, de les quals les 6 setmanes

immediatament posteriors al

naixement seran obligatòries i

s’hauran de gaudir a jornada

completa. La resta es podrà dis-

tribuir a voluntat de la persona

en períodes setmanals, a gaudir

de manera acumulada o inter-

rompuda i exercir-se des de la

finalització de la suspensió obli-

gatòria posterior al part fins que

el fill o la filla compleixi 12 me-

sos. Aquest període podrà gau-

dir-se en règim de jornada com-

pleta o de jornada parcial, sense

que el seu exercici pugui transfe-

rir-se a l’altre progenitor.  

També s’ha acordat el per-

mís per cura de lactant, pel qual

la mare i l’altre progenitor po-

dran, lliurement i voluntària-

ment, accedir a l’acumulació del

permís per cura de lactant en 15

dies naturals acumulables, que

s’ampliarien en el supòsit de

part, adopció, acolliment o guar-

da múltiples en 2 setmanes més

per cada fill a partir del segon.

Per a CCOO, acords com

aquest són els que demostren

que és possible avançar cap a

una igualtat efectiva i real entre

dones i homes.

Important acord amb Pronovias per a l'equiparació del
permís de naixement entre mares i progenitors

+ EN POSITIU... 

CCOO rebutgem l’ERO temporal que ha anunciat
Magneti Marelli a la planta de Barberà del Vallès

No a l’ERO temporal que planteja IQOXE

CCOO d’Indústria manifestem

el nostre rebuig a l’ERO tem-

poral que ha plantejat IQOXE. 

CCOO no entenem que

l’empresa plantegi aquest ERO

en un moment en què el vo-

lum d’activitat de la planta és

màxim per tal de poder posar-

la en marxa al més aviat possi-

ble, el conjunt de la plantilla

està ocupada en alguna activi-

tat i hi ha entre 50 i 100 treba-

lladors d’empreses auxiliars

treballant a la planta. A més, fa

només un mes que el conseller

delegat d’IQOXE va assegurar

que es mantindria l’ocupació

de la planta.

En aquest escenari, CCOO

denunciem un cop més l’acti-

tud mercantilista d’IQOXE,

que pretén seguir incremen-

tant els seus beneficis a costa

de la plantilla.

Assemblea on es va presentar l’acord (12.02.20)

El 12 de febrer CCOO d’Indústria

de Catalunya vam celebrar la II

Conferència de Joves, en la qual

van participar una vintena de jo-

ves delegats i delegades del con-

junt del territori. En el marc de la

trobada es van escollir les perso-

nes que participaran en la II Con-

ferència de Joves de Catalunya,

prevista el 25 de març, i en la de la

federació d’Indústria estatal, pre-

vista el 13 i 14 de març.   

La culminació d’aquest pro-

cés serà la II Conferència Confe-

deral de Joventut, que es farà a

Madrid els dies 17 i 18 d’abril.

L’objectiu és debatre sobre els

temes que més preocupen el col-

lectiu de joves, com les condi-

cions que suporten dins el mer-

cat laboral, l’ecologisme i el femi-

nisme, entre d’altres, per decidir

cap a on volem que vagi l’orga-

nització en matèria de joventut.

També es va aprofitar la tro-

bada amb els nostres joves per

fer una assemblea sindical ober-

ta, on es van debatre els diferents

eixos de treball i se’ls va convidar

a respondre l’enquesta.

CCOO d’Indústria celebrem la II Conferència de Joves
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