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Vaga el 15 de març a Funosa

La Plantilla de Funosa es concentrarà davant la porta principal de l'empresa Fundiciones Odena S.A mitjançant la
convocatòria de vaga el pròxim 15 de març per exigir a la direcció un canvi de rumb en la política de la No
contractació que venim arrossegant des de fa anys.

Aquesta estratègia o model de negoci, que passa per una intenció clara en escurçar la plantilla a canvi d'introduir
subcontractes i externalitzar les referències a tallers precaris amb unes condicions francament pèssimes en la
majoria dels casos, aquesta situació comporta el sacrifici diari d'una plantilla que pateix les conseqüències degut a la
falta de mesures en els llocs de treball, seccions i mitjans per processar. La falta de personal en els llocs de treball,
sobrecarreguen els mateixos generant-los un problema físic, la falta d'inversió per l'extracció de la pols ( sílice
cristal·lina), la falta d'inversió per a la disminució del soroll, la ineficiència en la il·luminació en totes les seccions, la
retirada d'equips imprescindibles en el desenvolupament de la producció per reduir el cost energètic generant
dificultat, responsabilitats i augment de treball innecessari als responsables de màquines, tot això..., i com hem
mencionat anteriorment va encaminat en el desenvolupament en la iniciativa industrial per reduir costos posant en
risc la salut de la plantilla.

Malgrat haver mantingut diverses reunions amb la direcció de Funosa, on també van intervenir els mediadors del
Departament de Treball, no va ser possible arribar a cap acord, si ve és cert va haver-hi la iniciativa per part de la
patronal en el tractament dels ritmes de treball, en els elements primordials com el desmantellament per seccions
pel mitjà del treball extern i l'externalització de les referències, no hi va haver cap aproximament ni tampoc intenció
de fer-ho.

Per aquest motiu, el Comitè de Funosa, convoca Vaga indefinida tots els dissabtes i diumenges més el pròxim dijous
dia 15 de març per exigir un canvi de trajectòria en la política empresarial que afecta directament als treballadors i
treballadores de Fundiciones de Odena S.A.
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