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Quin estiu! Ja
n’hi ha prou!
Aquest any han estat assassinades a Catalunya per violència masclista en l’àmbit de
la parella 5 dones, 3 d’elles durant aquests
últims tres mesos.
Dones assassinades i, com a conseqüència,
infants víctimes o també assassinats o amenaçats només per poder fer mal a les seves
mares. Dones violades o que pateixen abusos
o assetjament sexual només perquè ells segueixen creient que són de la seva propietat, i
no: No és no! Dones acomiadades pel fet de
tenir fills i filles a càrrec o que poden quedarse embarassades. Dones que tenen feines
més precàries i que s’han de sentir dir que
amb aquest contracte de quatre hores encara
els fan un favor, perquè poden cuidar els seus
fills i filles. Dones que han d’escoltar cançons
amb lletres degradants, amagades dins d’una
música amb un ritme enganxós. Dones que
suporten més càrrega familiar i continuen fent
la feina domèstica i de cura de tot l’any sense que molts cops els seus companys acabin
d’adonar-se de res.
Ja n’hi ha prou! Hem de seguir reivindicant
la igualtat entre dones i homes en totes les
esferes de la vida i de la societat. Hem de
seguir reivindicant un treball digne amb un
salari digne per poder viure una vida digna.
Hem de seguir reivindicant respecte i llibertat
d’elecció per a les dones, perquè no som propietat de ningú.
Hem de seguir reivindicant una bona conciliació de la vida personal, laboral i familiar i
que sigui més fàcil poder triar ser mare i viure
la maternitat segons els nostres desitjos i les
necessitats dels nostres fills i les nostres filles. I això només és una petita mostra de tot
allò que podem denunciar i pel qual hem de
seguir mobilitzant-nos.
Companyes i companys, és fonamental
creure’ns-ho, és imprescindible no restar indiferents, i és cabdal assumir que amb la lluita
ho aconseguirem. I malgrat que encara ens
quedi un llarg camí per fer, avancem i assolim
petites victòries!
Ens retrobem en la lluita feminista!

CCOO d’Indústria presenta les mesures que es
prendran contra l’ús dels falsos autònoms al
Grup Vall Companys
El passat dia 24, es va presentar en roda de premsa, a Lleida, un seguit de mesures i accions per
revertir la situació que s’està donant a les empreses del Grup Vall Companys, que es resisteix a
regularitzar la situació dels treballadors i treballadores falsos autònoms, malgrat els requeriments
de la Inspecció de Treball.
La presentació d’aquestes mesures es fa en el
marc de la campanya sindical per erradicar la precarietat i les males praxis laborals al sector carni,
i consistiran a denunciar totes les irregularitats i a
fer una campanya informativa adreçada a tota la
població, no només als treballadors i treballadores
del grup, per explicar la situació laboral que pateixen aquests treballadors.

Per decidir totes aquestes mesures de pressió
que impulsarà el sindicat per posar fi a les falses
cooperatives de treball i als falsos autònoms a Vall
Companys, es van reunir els responsables del
sector carni a Lleida i a Catalunya amb els responsables estatal i de l’Aragó i Castella - La Manxa,
ja que aquest grup lleidatà és un dels principals
grups de la indústria càrnia al conjunt de l’Estat
i té les seves plantes principals a Lleida, l’Aragó i
Castella - La Manxa.

CCOO de Lleida continua la seva lluita contra
les falses cooperatives de la indústria càrnia
CCOO d’Indústria de Lleida continua la seva lluita
contra els falsos autònoms i les falses cooperatives, i per això denúncia la situació laboral d’una
treballadora de la falsa cooperativa Servicarne
que treballava a l’escorxador Avidel, antiga Milsa,
del Grup Vall Companys.
Aquesta treballadora estava de baixa per maternitat, quan la baixa es va acabar, la treballadora
va demanar el reingrés a la seva feina a Avidel,
aquesta empresa li respon per escrit que no li
constava al seu cens com a treballadora, i la falsa cooperativa Servicarne li respon que no té feina per
a ella.
La treballadora va acudir a CCOO de Lleida per exposar aquest greuge i demanar ajuda. En aquests
moments el Gabinet Tècnic Jurídic del sindicat està estudiant quins són els passos que s’han de seguir
a partir d’ara, cal tenir en compte que a la vida laboral d’aquesta treballadora hi consta que ha estat
treballant per aquestes dues empreses: Avidel i la falsa cooperativa Servicarne.

