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A l'atenció de tota la CGT:  
 
 La Federació Comarcal de l’Anoia va realitzar una crida de Solidaritat 
amb els delegats de la CGT a Ahlstrom Barcelona SAU el passat març degut a 
la repressió sindical que l'empresa i el comitè estaven portant a terme contra 
ells. Després de parlar amb la direcció de Ahlstrom es va decidir desconvocar 
la concentració prevista a la porta de la fàbrica, ja que aquesta va mostrar 
voluntat de diàleg i els delegats van recuperar part dels seus drets sindicals. 
Volem donar el nostre agraïment a tots els ens que van enviar e-mails i faxos, i 
demanar disculpes per la cancel·lació de la concentració amb tan poc marge 
per a informar.  
 Encara que l'empresa segueix reconeixent part dels drets sindicals, no 
ha afluixa’t en la repressió als delegats. Els responsables de RRHH, compres i 
manteniment van acusar als delegats d’unes pintades, fet totalment fals, tal 
com va quedar demostrat en el judici de faltes que es va celebrar el 27 de 
maig. Més greu que les falses acusacions en si, són les manifestacions que es 
van recollir en la declaració policial, del que posem alguns extractes literals:  
… que la denunciant ha sortit de casa seva i ha pogut comprovar que en la 
façana havia pintat: ahlstrom terrorisme patronal amb el dibuix de la CGT 
(Confederació General de Treballadors)…  
… que des de fa una setmana el grup CGT els hi envia faxos i mails amb textos 
com: qui agredeix a un membre de la CGT agredeix a tota l'organització, no al 
tancament d'empresa, quan l'empresa no té intenció de tancar-la…  
… que dos representants de CGT són de la localitat de Capellades (Nota: dóna 
les dades personals dels dos representants de CGT en Ahlstrom)…  
… que desconeix si han estat ells els responsables de les pintades…  
A tenor de les declaracions , se’ns acusa per la nostra acció i filiació sindical, 
encara que ni tan sols sap com es diu el nostre sindicat!!! Àdhuc 
 Encara més greu és l'ofensiva contra els treballadors, ja que com 
veníem denunciant des de fa mesos (encara que l'empresa ho negui fins i tot a 
davant de la policia!!!) la descapitalització és evident, tal com demostra el 
tancament imminent de la secció de manipulats, deixant en l'aire a 9 
treballadors i destruint més llocs de treball, a sumar als de la línia que va tancar 
a finals de 2007 .  
 Davant dels fets, tornem a realitzar una petició de Solidaritat, aquesta 
vegada amb altra CAMPANYA D'E-MAILS I FAXOS DE REPULSA PER LA 
REPRESIÓ CONTRA L’ACTUACIÓ I FILIACIÓ SINDICAL DELS NOSTRES 
COMPANYS i una CONCENTRACIÓ a les portes de l'empresa el 05 DE JUNY 
a partir de les 10.00 h. 
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e-mails: 
 
Responsable RRHH: fina.masoni@ahlstrom.com 
Responsable compres: paco.rebollar@ahlstrom.com 
Responsable manteniment: pepe.rebollar@ahlstrom.com 
Responsable RRHH Europa: alberto.isnardi@ahlstrom.com 
 
Fax: 93 801 27 61 
 
Localització Ahlstrom Barcelona: 
 
Pas de l’Aigua s/n. Capellades. 
C-15 Igualada – Vilafranca del Penedés - Sortida “Capellades”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretariat Permanent. 
Federació Comarcal de l´Anoia. 
 
Igualada, 30 de maig de 2008. 


