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Llegiu-lo, comenteu-ho, difoneu-lo, feu-ne còpies, pengeu-lo als suros... FEU-LO VOSTRE!

CGT EN LLUITA CONTRA LA DESTRUCCIÓ DELS
SERVEIS PÚBLICS

Els Serveis Públics i el futur incert.

Des de la crisi dels 70 a nivells europeus i des
de  la  dècada  dels  80  a  nivells  de  l’estat
espanyol,  hem  estat  massa  anys  contemplant  com
els serveis essencials per a la comunitat i les
empreses  públiques,  per  mitjà  de  les  quals  es
prestaven  part  d’aquests  serveis,  patrimoni  de
tota la societat-, eren convertits en negoci i
expropiats a la majoria.

Unes vegades, directament empreses multinacionals
i,  unes  altres,  els  diferents  governs
transfereixen el públic a la voracitat del mercat
en nom de “l’eficàcia” i el “bé comú”, espoliant
drets de les persones, essencials per a la vida:
la  salut,  l’ensenyament  públic,  l’educació
superior,  l’energia,  els  transports,  la
comunicació  i  en  part  els  sistemes  públics  de

Seguretat Social en capítols tan essencials com les Pensions.

Per què el transport, la sanitat, l’educació, les cures dels altres i
altres, la cultura, l’aigua, el gas, l’electricitat, l’espai, el sòl, són
Públics?

Perquè les persones tenim necessitats des que naixem: de ser cuidades en
la  infància,  quan  sofrim  dependència;  d’educar-nos  i  adquirir
coneixements per a pensar i actuar com persones amb autonomia, que la
nostra salut sigui bona i adequada, de poder disposar i utilitzar els
mitjans essencials per a la vida: aliments, energia, aigua, habitatges,
de  tenir  transports  per  a  relacionar-nos  amb  les  i  els  altres,
traslladar-nos als treballs, de tenir pensions adequades i suficients
quan acaba el nostre cicle de treball obligatori, de tenir prestacions
socials suficients en els casos d’atur, invalidesa…

Aquesta és la LÒGICA DEL QUÈ ÉS PÚBLIC: El seu objectiu és la satisfacció
de necessitats socials i aquestes són universals, ens afecten a totes i a
tots al llarg de la nostra vida. No són econòmiques.

-  Es  busca  la  protecció  social en  situacions  de  necessitat:  i  es
redistribueix la riquesa que entre totes les persones creem, perquè totes
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les persones tinguin accés a drets essencials per a una vida digna, de
manera igualitària.

- No existeix un interès privat, particular, sinó
col·lectiu  perquè  totes  les  persones  tenim  les
mateixes necessitats i, ningú ha de lucrar-se o
apropiar-se de manera egoista del que és de tota
la ciutadania.

- Les prestacions públiques són cobertes amb els
recursos que produïm entre totes les persones a
través dels nostres contractes de treball, dels
impostos, de les rendes. Totes hem de contribuir,
qui més guanya més aporta. La societat exercita la
solidaritat.

- La gestió d’aquests serveis públics no es regeix
pel principi de rendibilitat econòmica, sinó per
principis  de  repartiment  necessari  i  suficient,
per a cobrir necessitats socials.

Per què la classe política volen privatitzar les nostres necessitats
socials i buscar el lucre i el benefici privat d’unes i uns quants
(empresariat, financeres, asseguradores), quan la seva obligació política
és defensar l’interès general?

La LÒGICA DEL PRIVAT només busca un interès econòmic particular sense
importar-los les necessitats de la majoria de la societat.

- Es busca la rendibilitat, el negoci per als i les accionistes i les i
els gestors amb les regles de la competitivitat i la productivitat, sense
importar les conseqüències sobre les necessitats socials.

- Els elements que es valoren són exclusivament econòmics i les decisions
es deslliguen de les persones.

Les persones hem de rebre aquests serveis, com drets de la ciutadania.
Ara pretenen convertir-los en mercaderies que caldria comprar i on les
persones de baixos recursos (la majoria) no tindrem accés a ells.

L’apropiació general dels espais públics, del territori i del medi.

La privatització s’exerceix en els carrers i en els últims espais verds
de la ciutat: els centres comercials s’apropien de zones d’espai públic i
es constitueixen en àrees privades, perquè la ciutadania exerceixi la
seva única llibertat, la de comprar i consumir.

Les  megaestructures  urbanes  (autovies,  túnels,  aparcaments),  els
megaprojectes residencials, les torres comercials, la recuperació de la
zones cèntriques pel capital privat per a l’especulació urbanística, han
contribuït  a  la  fragmentació  social,  a  l’exclusió  del  patrimoni
col·lectiu, a la imposició d’una nova cultura. La ciutat s’estructura des
de la competitivitat.

El creixement de l’automòbil en detriment del transport per ferrocarril,
com factor decisori en el disseny de la vialitat amb la negligència del
transport públic i social, de l’ús per als vianants de l’espai urbà.
Fragmenten la ciutat, aïllen l’entorn urbà, fent més difícil la vida
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quotidiana de les i els habitants, en particular de les i els quals viuen
del  sector informal  de l’economia,  ajudant així  a l’ampliació  de la
bretxa entre persones riques i pobres, en la ciutat i en el camp.

Les ciutats es fragmenten, entre les i els usuaris i no, les i els
consumidors  i  no,  persones  integrades  i  excloses.  Els  barris  s’han
dissolt, no hi ha més identitat barrial, s’han distanciat els uns dels
altres, no hi ha solidaritat i l’ús de l’espai urbà es fa més impersonal,
individual, com si la ciutat no fora de totes i tots.

L’habitatge només per a qui pugui pagar-lo i separat de la vida diària de
les persones, cada vegada més allunyats dels seus treballs, de les seves
activitats socials.

La filosofia de posar recursos públics en mans privades, la trobem en el
mercat  de  l’Aigua  i  de  l’Energia,  basat  en  transaccions  entre
particulars. Es desatenen aquells aspectes de la gestió del domini públic
hidràulic sense rendibilitat econòmica, com el control dels abocaments,
la millora ambiental de marges i riberes, etc., aspectes essencials de
contingut ambiental.

Es tendeix cap a un escenari en el qual tindrà aigua qui pugui pagar-la,
educació qui pugui pagar-la, bona salut, pensió suficient, habitatge,
etc… qui pugui pagar-les.

Les actuals polítiques neguen els nostres drets socials, convertint-los
en retòrica. L’eradicació de l’exclusió social, la pobresa… han estat
traslladades  al  “mercat  lliure”,  transformant  la  seva  naturalesa:  de
necessitats socials les quals cal cobrir universal i suficientment, hem
passat a serveis, i qui els usa ha de tenir capacitat econòmica per a
sufragar-los.

La vida entesa de forma col·lectiva és una qüestió de solidaritat entre
grups socials, territoris i generacions. Qui no entén la solidaritat sota
aquests paràmetres, confon intencionadament, el benestar social de totes
i tots, amb el benestar privat que cadascú pugui pagar-se.

CGT per la defensa dels Serveis Públics com drets socials suficients per
a Totes i Tots.

(SP del Comitè Confederal de la CGT)

LA BUGADERIA DEL PAVELLÓ NORD I LES
PRIVATITZACIONS QUE VINDRAN

Ara  que  en  Carles  Rossinyol  se  n'ha  sortit  amb  la  seva,  i  que  la
privatització  de  la  bugaderia  del  Pavelló  Nord  és  un  fet  consumat,
s'imposen un seguit de reflexions, no només al voltant d'aquest procés,
sinó  també  de  les  futures  privatitzacions  de  serveis  municipals  que
s'albiren en l'horitzó arran de l'aprovació de la reforma local (LLei de
Racionalitat i Sostenibilitat de l'Administració Local, o LRSAL), en les
quals la Diputació de Barcelona ja es reserva un paper important, tal com
va avançar en una entrevista recent a "la Xarxa" el seu Coordinador
General, en Xavier Forcadell (podeu veure el vídeo en aquest enllaç:
http://bit.ly/OeDfHm).
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La primera reflexió és que aquesta privatització es podria haver aturat
mitjançant una acció conjunta i decidida per part de tots els sindicats
de la Diba la qual, si s'hagués donat, hauria aconseguit implicar no
només els treballadors de la bugaderia, sinó els del conjunt del Pavelló
Nord. En la mesura en què nosaltres, la CGT, som corresponsables que això
no hagi succeït, considerem que hem de fer autocrítica. Però també som
del parer que els altres sindicats han de plantejar-se si el curs d'acció
que han seguit en aquest cas és el millor que podrien haver adoptat des
d'una perspectiva de defensa del sector públic. En qualsevol cas, crec
que el millor és conjurar-nos i emplaçar-nos totes per a que això no
torni mai més a succeir, per a que el proper intent de tancament o
privatització d'un servei per part de la Diba es trobi de bon inici amb
una  oposició  ferma  i  contundent  per  part  de  totes,  sindicats  i
treballadores.

La segona qüestió a abordar és què passa ara amb aquest servei, un cop la
seva gestió passa a ser assumida per Flisa, l'empresa adjudicatària del
contracte. És evident que aquí hi ha dos aspectes a contemplar: En primer
lloc, el fet que la Diba i altres administracions facilitin, amb diners
de totes i tots, i mitjançant la seva contractació pública, l'èxit de
models de negoci extremadament precaritzadors (com és el cas de Flisa, o
el d'altres empreses que proveeixen serveis a la Dipu, com ara Unipost).
D'altra banda, la qualitat del servei de bugaderia que reben els usuaris
i usuàries del Pavelló Nord. Aquesta no és la primera privatització de la
qual  es  beneficia  Flisa  (i,  malauradament,  no  creiem  que  sigui  pas
l'última), una empresa que ha acreditat de forma fefaent en molts llocs
la seva incompetència mitjançant la prestació d'un servei pèssim, de molt
mala qualitat. No tenim cap dubte que aquest també serà el cas al Pavelló
Nord, i és per això que restarem vigilants per a documentar totes les
incidències que es produeixin en aquest sentit. Demanem i continuarem
demanant la rescissió del contracte amb Flisa, i estem ben segurs que no
ens costarà gaire demostrar, d'aquí poc temps, que aquesta incompleix un
bon grapat de les clausules establertes en el plec de condicions. La
Diputació guanyaria temps simplement rescindint ara mateix el contracte i
tornant a la situació prèvia a la privatització. No fer-ho així no és més
que un exercici de tossuderia, segons el meu entendre. Cal recordar, i no
resulta ociós, que no és el primer cop que s'ha de tirar enrere a la Diba
l'"externalització" d'un servei a causa de les conseqüències nefastes
d'haver triat per a aquest un model de gestió privada. Fóra bo a Can
Serra ho tinguessin en compte.

Per últim, hem de tenir clar que la LRSAL ens situa ja en un escenari en
el qual la Diba haurà d'assumir molts dels serveis que presten actualment
els ajuntaments de la demarcació. Òbviament, tot el disseny de la reforma
local afavoreix que aquests serveis acabin essent privatitzats, ja que
els posa a les mans d'unes diputacions provincials que no tenen pas
l'estructura adequada per a prestar-los directament, ni --més important,
encara-- la voluntat de dotar-se d'aquesta. Dins d'aquest escenari, cal
que ens mobilitzem de manera ferma per a defensar els serveis públics
locals i per tal d'impedir que aquests vagin a parar a les mans de les
sangoneres de sempre. Es tracta d'una lluita molt important, probablement
la més important que hàgim hagut d'afrontar des de fa molt de temps els
treballadors i les treballadores de l'administració local. Una lluita que
ens hem d'organitzar per guanyar i que no ens podem permetre que acabi en
derrota.

(Josep)
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EL BON SERVEI DE FLISA

Aquesta samarreta d’aquí sota va tornar al Pavelló Nord així de porca i
plena de taques després de “rentar-se” a Flisa. Què li diem a la senyora
que se l’ha posar? I a la seva família? Té sentit pagar més de 300.000 €
de diner públic a una empresa per a obtenir aquests resultats?

A la següent foto es pot veure, a la dreta, dues peces de roba interior
del seu color original, a l’esquerra, dues peces iguals després de passar
per Flisa per a ser “rentades”. No és d’estranyar que amb els sous que
cobren els treballadors de Flisa ho vegin tot gris

PER UN SERVEI DE BUGADERIA 100% PÚBLIC AL PAVELLÓ NORD DE
MUNDET! RESCISSIÓ DEL CONTRACTE AMB FLISA!
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CALENDARI LABORAL 2014
A mitjans del mes de febrer es va arribar a un acord amb RRHH a la Mesa
de Negociació de Matèries Comunes en relació a l'aprovació del calendari
laboral 2014. Tot i que alguns dels altres sindicats es van afanyar a
enviar  correus  massius  informant-ne,  fins  i  tot  abans  que  l'acord
estigués signat per les parts, nosaltres hem preferit fer-ho mitjançant
una nota en aquest butlletí per a no contribuir a col·lapsar les vostres
bústies amb "spam sindical".

El calendari acordat preveu 14 dies festius, els quals inclouen un dia de
dispensa  per  compensació  d'un  festiu  que  cau  en  dissabte,  tal  com
estableix  el calendari  laboral per  a tot  Catalunya establert  per la
Generalitat  a  l'Ordre  EMO/202/2013,  que  podeu  consultar  a  Internet
(http://bit.ly/OesKUC). Això, de fet, queda igual que l'any 2013, en el
qual també vam gaudir de 14 festius. Els festius són l'1 i 6 de gener, 18
i 21 d'abril, 1 de maig, 9 i 24 de juny, 15 d'agost, 11 i 24 de setembre,
8, 25 i 26 de desembre. El 6 de desembre, que cau en dissabte, compensa,
segons l'acord, el dia de Sant Esteve (26 de desembre), declarat per la
Gene  com  a  festiu  recuperable.  L'1  de  novembre,  que  també  cau  en
dissabte, genera un dia de dispensa per compensació de festiu. 

La part més important és que amb l'acord resten inalterats els permisos
que  es van  pactar l'any  2013, malgrat  que inicialment  RRHH pretenia
tornar a negociar (a la baixa) una part d'aquests. Per tant, seguim
disposant dels 4 dies de conciliació de l'article 48j de l'EBEP, de la
borsa de 15 hores (en concepte de "tardes no recuperables"), i dels dies
24 i 31 de desembre que es consideren dies de dispensa extraordinaris, i
que hom podrà gaudir quan li vagi bé.

A banda, tenim 4 dies d'assumptes propis, ja que l'"amic" Montoro ens va
concedir graciosament un de més, tot modificant via decret l'EBEP el mes
de desembre. I cal afegir també, per aquest mateix motiu, 1 dia més
d'assumptes propis corresponent al 2013, el qual pot ser gaudit, si no ho
heu fet encara, fins el 30 d'abril. En resum, per a aquest any 2014
tenim: 14 festius (que inclouen 1 dia de dispensa pel 1/11) + 13 dies de
permís (4 pel 48j de l'EBEP, 2 com a tardes no recuperables, i 2 més pel
24 i 31-D, 4 dies d'assumptes propis del 2014, i 1 del 2013 que es pot
gastar fins el mes d'abril).

(Josep)

REGLAMENT DE PROVISIÓ DE LLOCS DE
TREBALL

Degut  a  repetides  queixes  i  irregularitats  que  es  produeixen  en  la
provisió de llocs de treball, el 6 de febrer de 2013 l’ORU (Organisme de
Representació Unitària –delegades i delegats sindicals) va acordar fer un
grup de treball per revisar i actualitzar el reglament de provisió de
llocs de treball. Hem insistit varies vegades i hem proposat les dues
persones en representació de la CGT, però sembla que els altres sindicats
no els hi preocupa el tema.

És  una  qüestió  sensible  i  necessita  total  transparència,  no  creiem
convenient una alta discrecionalitat en mans de l’òrgan qualificador tal
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com  reconeix  la  mateixa  Corporació  o  deixar  la  decisió  als  caps
immediats.

Les  convocatòries  haurien  d’establir  clarament  la  puntuació  de  cada
factor a valorar.

S’haurien de convocar a concurs totes les places abans de ser assignades
a una persona, garantir tal com diu l’EBEP i l’ordenament jurídic, els
principis d’igualtat, mèrit i capacitat, així com la transparència, la
imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció o
tècnics dels processos de provisió.

En la valoració de mèrits entenem que caldria valorar tota la formació
que es pugui acreditar i no limitar un període d’anys.

En cas de fer un recurs davant del President de la Corporació, la revisió
del procés no hauria de recaure en les mateixes persones ja que poden
estar condicionades d’inici.

La fase d’apreciació de la capacitat ha de quedar clar com es valorar i
acotar la discrecionalitat. En la valoració de mèrits s’ha d’especificar
millor la puntuació en quan a formació i no deixar l’apreciació de mèrits
fins a un 50% de la puntuació a l’òrgan qualificador.

Aquests òrgans qualificadors han d’estar també formats per persones de
perfil tècnic i independent, no només caps orgànics i superiors al lloc
de treball, això mateix  s'hauria de tenir en compte per la persona
proposada per la Junta de Personal per a que formi part de l'òrgan
qualificador.

(Feliu)
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UNIPOST

Unipost és una empresa dedicada principalment a la distribució de correu
d'empreses privades i d'ens públics com la Diputació de Barcelona, amb
una  plantilla  a  tot  l'estat  de  2.600  treballadors/es  i  amb  2.000
treballadors/es  indirectes  d'empreses  franquiciades.  La  representació
sindical a l'empresa la constitueixen els comitès d'empresa, on la CGT té
representació a diverses ciutats com Barcelona (amb majoria absoluta),
Madrid, Saragossa, València, Màlaga, Múrcia, Alacant i Santander. Formen
part d'un Comitè Intercentres de 12 membres on la majoria de delegats són
de la UGT amb 6 membres, la CGT amb 2 delegats/es, seguit de 3 de CCOO i
1 de la USO.

La complicada situació dels treballadors i treballadores d'Unipost es
remunta  a quatre  anys enrera,  uns anys  on els  treballadors/es estan
pagant  la  crisi  subvencionat  l'empresa,  amb  retallades  salarials
continuades, congelacions, EROS, ERTOS, el no abonament de mitja paga de
juny del 2013 i la paga sencera de Nadal del 2013. En aquest context i
veient que durant aquests quatre anys els sindicats majoritaris juntament
amb  la  USO  pactaven  amb  l'Empresa  aquestes  retallades  mitjançant
referèndums bananers amb el benedicció de l'empresa, la CGT van fer un
debat a totes les seccions sindicals a Unipost i van decidir que l'única
via per afrontar aquesta sagnia contra els treballadors/es era convocar
una vaga indefinida, ja que per experiències passades convocar aturades
d'un dia o d'algunes hores no tenia cap efecte en la producció.

Durant un mes van estar fent assemblees en tots els centres de producció
on la CGT té representació i els treballadors/es estaven disposats a
participar d'una vaga indefinida sabent que era una prova de foc per a
tots/es. Van intentar que els altres sindicats se sumessin a aquesta vaga
tot sabent que hi havia diferències abismals entre ells, però tot i així
ho van intentar. No van tenir respostes, només un clar rebuig a la vaga
amb  l'excusa  que  calia  esperar  no  sabem  què.  Les  assemblees  de
treballadors/es van decidir anar a la vaga i la CGT tot recollint l'acord
van  decidir  convocar-la  sabent  que  una  sola  organització  era  molt
complicat, pero tot i així ho van fer.

Han estat tres setmanes difícils i dures,
però  sempre  deixant  que  fossin  les
assemblees  les  que  prenguessin  diàriament
la decisió de seguir o no amb la vaga. La
gent s'ha sentit partícip de la seva pròpia
acció  i  s'ha  sentit  part  d'un  grup  que
lluitaven  per  uns  objectius  comuns.  Els
objectius potser no s'han materialitzat ja
que a dia d'avui i un cop desconvocada la
vaga (paralitzada) l'empresa segueix en el
seu  camí  de  voler  acomiadar  435
treballador/es i reduir el salari un 20% el
2014 (la Comissió Nacional de Convenis ho
va denegar el dia 14 de febrer).

Actualment  l'empresa  ha  fet  una  nova
proposta  de  retallada  salarial  del  17%  baixant  3  punts  la  proposta
inicial. La UGT i la USO sempre al servei de l'empresa han plantejat una
nova proposta de referèndum “transparent” i amb totes les “garanties
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democràtiques”  als  treballadors/es.  Finalment  han  signat  l'acord
organitzant un teatre de referèndum, ple  d'irregularitats, anomalies,
enganys, manipulacions i coaccions, consumant una nova traïció sindical.

Que els queda fer ara, després d'una vaga on s'ha aconseguit almenys fer
sortir al carrer a centenars de treballadors/es farts d'una empresa que
dia a dia els roba els seus drets laborals i econòmics? Els queda seguir
treballant com a seccions sindicals de la CGT trencant el mur de les
parets  de l'empresa  i treure  el conflicte  al carrer,  explicar-ho on
sigui,  coordinar-se  amb  altres  organitzacions,  buscar  sinergies  amb
companys/es d'altres empreses amb situacions semblants i fer veure que la
situació que estem vivint no és només un problema d'una empresa, és un
problema de molts/es, és ja un problema social. 

Creiem que la solidaritat és l'únic camí, el suport mutu cada dia es fa
més necessari entre treballadors/es i organitzacions de base i junts/es
hem  d'afrontar i  donar respostes  a aquests  empresaris que  en poques
paraules ens han perdut el respecte. I continuar la lluita amb totes les
eines judicials i sindicals de les que disposem.

Salut
(Eulàlia)

PANRICO, LA VAGA MÉS LLARGA

Les  treballadores  de  Panrico  estan  fent
història.  Fa  124  dies  que  fan  vaga
indefinida, una xifra que supera la vaga
més llarga de les últimes dècades, la de
la metal·lúrgica Laforsa de Cornellà, que
va durar 103 dies, a finals de l’any 1975.
La plantilla, que es manté unida, continua
negant-se  a  acceptar  la  dràstica
reestructuració anunciada per la direcció
el  mes  d’octubre  de  2013:  154
acomiadaments –la majoria del departament
de producció– i una rebaixa salarial del
18% per a la resta.

La  mesura  forma  part  de  l’ERO  que
l’empresa va presentar al conjunt de les
plantes de l’Estat i que va ser aprovat
per la majoria de representants sindicals
–tots els de la UGT i alguns de CCOO. La
fàbrica de Santa Perpètua va votar-hi en
contra,  però  les  modificacions
legislatives  de  la  darrera  reforma

laboral,  aprovada  per  Rajoy  el  2013,  la  van  deixar  sense  marge  de
maniobra. La llei estableix una taula de negociació de l’ERO única per a
totes  les  plantes  (un  total  de  set),  tot  i  que  les  mesures  de
reestructuració de personal varien en funció de la fàbrica. La direcció
va aconseguir dividir les diferents plantilles: les més afectades, una
minoria,  van votar  en contra,  mentre que  les menys  perjudicades, la
majoria, van votar a favor per salvar els llocs de treball.
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El conflicte va començar el setembre de 2013, quan el fons de capital
risc Oaktree, propietari de Panrico, va fitxar Carlos Gila amb l’objectiu
de reflotar l’empresa. La primera decisió de Gila, un especialista en
reestructuracions  que  cobra  un  sou  astronòmic,  va  ser  suspendre  el
pagament  de  les  nòmines  de  les  treballadores.  La  plantilla,  que  ja
s’havia abaixat el sou l’any anterior, va respondre amb la vaga. Després,
Gila va presentar l’ERO amb l’argument de la davallada de les vendes de
dònuts a causa de la crisi.

Especulació financera

No és cert que les vendes de Panrico hagin minvat perquè la gent “ja no
es pot permetre un dònut amb el cafè amb llet”. L’asfíxia econòmica que
pateix l’empresa té el seu origen l’any 2005, quan la família Costafreda,
fundadora de la marca, va vendre el negoci –llavors rendible–al fons
britànic de capital risc Apax Partners, que va pagar 900 milions d’euros
per l’adquisició. L’objectiu d’Appax, considerat un fons voltor, no era
aconseguir  beneficis  amb  la  producció  industrial,  sinó  mitjançant
l’especulació financera. Reestructurar, retallar, fusionar, col·locar un
llaç vermell i vendre al millor postor. El 2008, adquireixen el negoci de
les galetes Artiach al grup Kraft per fusionar-lo a Panrico, una operació
desencertada,  amb  saldo  negatiu  de  58  milions  d’euros.  Després,  els
errors productius, financers i de direcció es van encadenar i van fer que
l’empresa acumulés cada vegada més pèrdues. L’any 2011, quan la situació
ja era insostenible, Appax va renegociar el deute amb els creditors i es
va  vendre  Panrico  a  un  altre  fons  de  capital  risc,  el  nord-americà
Oaktree.  Oaktree és  propietat del  milionari Howard  S. Marks,  que ha
amassat una fortuna –prop de 1.400 milions de dòlars– especulant amb la
compra d’empreses en situació de fallida.

Esquirolatge i criminalització

El  comitè  de  vaga  fa  temps  que  denuncia  que  l’empresa  abasteix  els
centres de distribució catalans amb productes elaborats a altres plantes
de l’Estat. Les irregularitats es van detectar a les distribuïdores de
Barcelona, Cornellà, Manresa, Terrassa i Girona, fet que va ser denunciat
davant la Inspecció de Treball de la Generalitat i que va donar la raó a
les treballadores, motiu pel qual es va imposar una sanció a l’empresa
per  “vulneració  del  dret  de  vaga”.  Posteriorment,  l’empresa  ha  anat
llogant altres locals per evitar els bloquejos dels grups de vaguistes.
Actualment,  la  patronal  ha  traslladat  la  distribució  a  la  Zona
d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Barcelona, on fa arribar els
dònuts amagats en camions retolats amb altres marques com Campofrío o
Pascual.  L’augment  de  la  producció  a  altres  plantes  per  suplir  la
producció de Santa Perpètua ha implicat un increment de les hores extres
i fins i tot noves contractacions laborals, tal com ha denunciat el
sindicat CGT.

La direcció, liderada per Gila, també està intentant criminalitzar la
plantilla, ja que, entre els supòsits per il·legalitzar una vaga, la llei
contempla  el  fet  que  aquesta  es  dugui  a  terme  mitjançant  mètodes
violents. La plantilla ha denunciat nombroses provocacions per part del
personal de seguretat privada contractat per vigilar les portes de la
fàbrica i escortar els camions que abasteixen els centres de distribució
de manera il·legal. Un dels episodis que ha causat més indignació entre
les treballadores han estat les declaracions que ha fet la direcció a
través del diari econòmic Cinco Días, on afirma que “és difícil fer plans
de futur per la planta amb una plantilla tan salvatgement ideologitzada,
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tan violenta, tan forassenyada; ningú no ens pot garantir que a algú no
se li acudeixi sabotejar la producció i enverinar els nostres productes”.
Les treballadores afirmen que emprendran mesures legals contra aquestes
declaracions.

La lluita continua

Després de més de quatre mesos de vaga, però, la plantilla no defalleix i
participa a tots els actes públics on se la convida. Ja han recaptat prop
de 50.000 euros per la caixa de resistència. Mentre unes fan torns a les
portes de la fàbrica, on compten amb una bona infraestructura, altres fan
guàrdia al ZAL per detectar camions procedents d’altres plantes. El front
legal està a l’espera del resultat de la impugnació de l’acord que va
aprovar l’ERO. En aquest sentit, el 13 de febrer és una data clau, ja que
se celebrarà el judici per la demanda de vaga il·legal que ha presentat
l’empresa. Gila afirma que, si el jutge no li dóna la raó, tancarà
l’empresa. Pel que fa a les treballadores, decidiran què cal fer en una
assemblea  quan  sàpiguen  la  resolució  judicial.  Sigui  quin  sigui  el
resultat final, la lluita de Panrico suposa un clar exemple de dignitat
davant el clima de resignació generalitzada que patim.

El referent històric de la vaga de Laforsa

Per trobar una vaga tan llarga a l’arxiu de la memòria recent, cal
retrocedir 40 anys enrere. La històrica vaga de la metal·lúrgica Laforsa
de Cornellà va durar 103 dies, entre el novembre de 1975 i el febrer de
1976. El context social de l’època era de molta tensió, amb Franco al
llit a punt de morir. En l’àmbit laboral, les plantilles estaven molt
organitzades, sovint de manera autònoma mitjançant assemblees. La vaga va
esclatar com a resposta a l’acomiadament d’un treballador que va cometre
un  error  de  producció.  La  direcció  va  respondre  la  vaga  amb  més
acomiadaments, fins a 150 de manera escalonada. Les plantilla de Laforsa,
que  va  saber  estendre  la  lluita,  va  rebre  la  solidaritat  de  les
treballadores d’altres empreses i del veïnat de les poblacions properes.
Van recaptar prop de cinc milions de pessetes –prop de 30.000 euros– per
la caixa de resistència. El 13 de gener de 1976, l’atropellament d’un
treballador que se solidaritzava amb el tancament de les treballadores de
Laforsa a l’església de Santa Maria de Cornellà per part d’un cotxe
policial  va  desencadenar  un  efecte  dòmino.  Fins  a  169  empreses,  al
voltant de 28.000 treballadores, van aturar l’activitat a tot el Baix
Llobregat amb una vaga general que va durar quinze dies. La plantilla de
Laforsa va continuar la vaga fins que, finalment, el 21 de febrer, es va
aconseguir la readmissió de totes les treballadores.

(Òscar Romero, Article publicat a l'edició 348 del Setmanari Directa, de
12 de febrer de 2014)

40 ANYS DE L'ASSASSINAT DE PUIG ANTICH 

Barcelona 2 de març 1974 -- 2 de març 2014

"És projectant-nos en el futur, sentint el pes del present, on radica la
nostra  raó  d'ésser"  (Salvador  Puig  Antich,  carta  a  la  seva  germana
Marçona escrita el desembre del 73 des de la presó Model de Barcelona.)
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Avui, 2 de març, fa 40 anys de l'execució de Salvador Puig Antich a la
presó  Model  de  Barcelona.  Salvador,  membre  del  MIL  (Moviment  Ibèric
d'Alliberament) era un revolucionari anticapitalista i llibertari que
encaminà la seva lluita d'acció autònoma a la transformació radical de la
societat.

Del  1974  ençà  moltes  il·lusions  i  esperances  col·lectives  han  estat
frustrades i avortades, començant pel gran frau històric i social que ha
estat la transició cap a una democràcia hereva de la dictadura franquista
que perpetua i manté intacta l'estructura de dominació capitalista.

Ahir com avui ens neguen la possibilitat i la capacitat de ser nosaltres
mateixes, de ser les protagonistes de les nostres vides i la nostra
història.  Vivim  una  fal·làcia  de  "llibertat"  que  ens  permet  només
criticar el sistema però sense possibilitat de canviar res. Davant de
l'hegemonia del capitalisme global i corrupte, cada cop més salvatge i
explotador, que s'erigeix com a única alternativa d'organització social i
econòmica, hem de plantar cara per avançar col·lectivament mitjançant
l'autoorganització, l'autogestió de les lluites, l'acció directa i la
pràctica  antiautoritària  amb  la  finalitat  d'aconseguir  nous  espais
alliberats que permetin desenvolupar l'alternativa d'una futura societat
llibertària.

El  capitalisme global  està generant  una nova  esclavitud per  un gran
nombre de persones a les que es condemna a la misèria total, moral i
econòmica.

Avui encara, 40 anys després de la seva mort, el seu record viu en tots
aquells i aquelles que combatem la dominació que exerceix el capital en
totes les seves formes. La seva memòria, la seva vida immolada, enlaira i
ennobleix aquesta lluita desigual però inevitable, irrenunciable contra
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totes les formes de dominació del capitalisme autòcton i global i dels
seus servidors, envers el nostre alliberament real, individual i social.

(Comissió 40 anys de l'assassinat de Puig Antich)

8 DE MARÇ: NI DEVOTES, NI SUBMISES, NI
INVISIBLES!

PASSAT PRESENT
“Volem una CNT forta i combativa, que enquadri a tots els treballadors que vulguin unir
les lluites reivindicatives de tots els dies en un sentit àmpliament revolucionari, tot
fent veure als seus companys de treball la terrible explotació que estan patint, per part
del capitalisme i de l’Estat, tot fent-los veure que les fàbriques, els camps i tots el
béns de producció, han de ser per aquells que les treballen; per a arribar en el seu
moment, i com proclama l’anarcosindicalisme, a la societat autogestionària, és a dir: una
societat en la qual hagi desaparegut l’explotació de l’home per l’home, i en la qual els
treballadors tinguin a les seves mans la gestió i el control de la societat sencera.”

(Extracte d’un text signat per Crisol, publicat a CNT, juliol de 1972. La traducció de
l’original castellà és nostra.)
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Afilia’t i contribueix a
construir l’ALTERNATIVA
SINDICAL a la Diputació

de Barcelona!

VOLS CONTACTAR AMB NOSALTRES?
CGT Diputació de Barcelona
Carrer Mallorca 244, 2on 1a
08080 Barcelona

(Ens trobareu al local tots els 
dimarts i dijous al matí)

Telf: 934049221 
A/e: cgt@diba.cat 
Web: http://cgtdiba.wordpress.com/

Delegats i delegades:

Josep Garcia: garciavjm@diba.cat
Lola Gutiérrez: gutierrezbd@diba.cat
Susana Larrosa: larrosags@diba.cat
Marisa Juandeaburre: juandeaburm@diba.cat
Cristina Castro: castrocc@diba.cat
Héctor Villanueva: villanuevavh@diba.cat
Feliu Madaula: madaulacf@diba.cat
Víctor Garcia: garciabv@diba.cat
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