COMITÈ INTERCENTRES

LA PLANTILLA D’AIGÜES DE BARCELONA FA UN
SEGUIMENT MASSIU DE LA VAGA
La majoria de la plantilla d’Aigües de Barcelona es va sumar a la vaga convocada pel
Comitè. Gairebé 500 treballadors ens vàrem reunir a les portes de la Torre Agbar el passat
divendres 28 de gener per demostrar a la direcció que s’estan equivocant. Davant dels
incompliments del Conveni, per part de la direcció, els treballadors d’Aigües de Barcelona
responem amb fermesa i rotunditat.
Tot i les coaccions d’alguns caps per impedir l’exercici del nostre dret de vaga, els treballadors
d’Aigües de Barcelona vàrem donar la cara en defensa del nostre conveni manifestant-nos davant
de la Torre Agbar per demostrar el descontentament provocat per les darreres decisions que ha
pres la nostra direcció. Els acomiadaments, les excedències, els exàmens arbitraris per saber les
capacitats, etc., han estat el detonant per dir prou.
Posteriorment, la representació sindical al complet va anar a la Ronda Universitat per lliurar una
carta al Consolat francès, adreçada al cònsol, i als representants de GDF-Suez i Suez
Environnement. Els Mossos d’Esquadra i la policia nacional ens esperaven a les portes del
Consolat, on no ens hi van deixar accedir. Finalment, vàrem poder lliurar el nostre escrit a la
vicecònsol que va baixar a l’entrada de l’edifici i ens va signar la recepció del comunicat.
Aquesta setmana hem sol·licitat quatre reunions amb la Direcció. Aquestes reunions marcaran el
camí a seguir en el futur. O bé anem pel del diàleg i la negociació o ens veurem obligats a agafar
altres vies.
Amb la unitat demostrada per la plantilla i pel Comitè Intercentres seran molt més fàcils
d’aconseguir els canvis necessaris per a la defensa dels drets de tots i totes.

LA MOBILITZACIÓ CONTINUA
CAP ACOMIADAMENT A AIGÜES DE BARCELONA
Comitè Intercentres

1 de febrer de 2011

