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Els treballadors de Fibracolor rebutgen
les indemnitzacions que ofereix l’empresa
La plantilla de la fàbrica de Tordera opta per les mobilitzacions i anuncia que si dilluns no hi ha acord començarà una vaga
LLUÍS MARTÍNEZ / Tordera

La plantilla de la fàbrica Fibracolor de
Tordera va rebutjar ahir les indemnitzacions que ofereix l’empresa pel tancament de les instal·lacions, que afecta 280
●

«El tancament de Fibracolor és rotund i qui ho ha decidit és el consell general
d’administració de la companyia.» El responsable
del sindicat CCOO al Maresme, Paco Agüera, va
voler començar ahir a la
tarda l’assemblea esvaint
qualsevol dubte sobre la
continuïtat de l’empresa.
De fet, la direcció de Fibracolor no vol parlar de
tancament de la planta i
només reconeix una situació real de «viabilitat incerta». «L’empresa està
jugant amb l’ambigüitat i
amb els sentiments de
molts de nosaltres, i a més
ha intentat dividir-nos»,
va criticar també el president del comitè d’empresa, Miguel Ángel Ariza.
Durant la tensa reunió, a
la qual van assistir unes
200 persones, es va decidir
donar un ultimàtum a la
firma tèxtil. Si dilluns no
accepten les indemnitzacions que planteja el comitè d’empresa, la plantilla
començarà a fer mobilitzacions. Segons Paco Agüera, a banda de començar
una vaga, es prepararan

persones. L’assemblea de treballadors va
decidir optar per les mobilitzacions i començar una vaga si finalment la direcció
no millora les condicions de l’acomiadament. Els sindicats exigeixen 40 dies per

any treballat amb un màxim de 22 mensualitats, però la companyia només n’ha
ofert 37 amb 19 mensualitats. El president
del comitè, Miguel Ángel Ariza, va criticar també «la indiferència» de la Genera-

litat per la situació i va lamentar que ara
l’únic interès que té és «vendre’s les participacions de què disposen a través de
l’empresa pública Eplicsa i evitar que el
conflicte no els esquitxi gaire».

«Per què no 45 dies?»
Alguns dels treballadors de la planta de Tordera
que ahir van assistir a l’assemblea van plantejar al
comitè d’empresa la possibilitat de no conformarse amb els 40 dies per any treballat que demanen els
sindicats i reclamar el màxim que permet la llei,
que és 45 dies. «Si això ara és un tancament, per què
no hi tenim dret?», es lamentava un dels empleats. I
és que els sindicats temem que Fibracolor es declari
insolvent per afrontar un pagament més alt. El representant de CCOO al Maresme, Paco Agüera, va
recordar que entre la proposta del comitè i la de la
direcció de la companyia hi ha una diferència de
dos milions d’euros, que ara per ara l’empresa no
vol assumir. «Aquesta és una posició raonable i si
demanem més la situació es pot complicar encara
més», va afegir-hi Agüera. Tot i que Fibracolor té
pendent presentar un expedient de regulació d’ocupació (ERO), que afectava 150 dels 280 treballadors –que correspondrien als primers acomiadaments previstos per a mig febrer–, els sindicats confien que no s’acabi d’executar fins que no s’arribi a
un acord econòmic que serveixi per millorar les indemnitzacions.
●

Una imatge de l’assemblea de treballadors de Fibracolor ahir a Tordera. / LL.M.

manifestacions a la plaça
Sant Jaume de Barcelona i
davant de botigues del
grup Inditex, ja que aquesta companyia conserva el
40% de les accions de Fibracolor. Agüero va expli-

car que la direcció no ofereix cap alternativa al tancament, però sí que disposa de 8 milions d’euros per
afrontar les indemnitzacions dels treballadors.
Segons el president del co-

mitè, el consell general
d’administració de Fibracolor planteja fer els
acomiadaments en dues
fases. La primera a mig febrer i la segona el 30 de juliol. Els representants sin-

dicals van aprofitar l’assemblea per denunciar el
poc interès de la Generalitat –que també té un 25%
de participacions de la fàbrica a través d’una empresa pública– per afrontar

la crisi que arrossegava la
planta de Tordera, i perquè
assegurar que ni tan sols
ha aprovat el pla de viabilitat que havia de permetre
reflotar els negocis de la
companyia tèxtil.

S’acaba la vaga dels treballadors
de les empreses funeràries
ÒSCAR PINILLA / ACN

La patronal i els sindicats de treballadors de les
empreses funeràries gironines, amb la mediació del
Departament de Treball de
la Generalitat, van arribar
ahir a un acord per acabar
la vaga indefinida del personal. Aquest punt de trobada permetrà que es pugui treballar pel futur conveni del sector amb una
data límit fixada per a l’1
de juliol i una millora en la
flexibilitat horària dels treballadors. La situació es va
tensar tant que una vintena
de treballadors de les funeràries van començar divendres, primer a les instal·lacions de Treball i després a l’església de Sant
Josep de Girona, una tancada de protesta contra la
falta d’acord en la nego●

ciació. Però les negociacions a través del telèfon
van possibilitar una reunió
ahir al matí que va acabar
en un acord.
El màxim escull que
s’havia de salvar per continuar la negociació girava a
l’entorn dels horaris i de la
disponibilitat dels funeraris en casos d’emergència,
que fins ara havia de ser les
24 hores, un requisit que
els treballadors ja no acceptaven perquè «els privava de tenir una vida familiar digna». Amb el nou
acord entre patronal i treballadors, aconseguit gràcies a la mediació del Departament de Treball, s’estableix un calendari amb
un mediador fins l’1 de juliol amb reunions setmanals per a negociar els
punts pendents del nou

conveni. També es determina que els treballadors
tindran una disponibilitat
màxima d’una setmana de
cada tres –per les funeràries de més de sis empleats– i de cinc dies cada
dos setmanes per les funeràries de menys de sis empleats. A més, del pagament dels quatre dies de
vaga per part de la patronal. També s’han pactat altres aspectes, com ara l’aixecament de cadàvers a la
via pública; en els casos
nocturns els treballadors
de les empreses funeràries
grans només faran els judicials. Tot aquest seguit de
millores ja s’aplicaran a
partir de l’1 de març en el
cas de les funeràries de
més de sis empleats, i a
partir de l’1 de juliol en les
empreses funeràries de

Els treballadors es van tancar divendres a les instal·lacions de Treball. / R. CARMONA

menys de sis treballadors.
«Hem arribat a un acord
satisfactori per a totes dues
parts que crec que facilitarà el procés de negociació
del nou conveni», va comentar el responsable de

la Federació d’Activitats
Diverses de CCOO de Girona, Xavier Vives.
A les dotze de la nit
d’ahir ja estava previst que
entressin en funcionament
tots els torns de guàrdia i

que avui se celebrin amb
normalitat tots els funerals, segons va assegurar el
responsable de la Funerària Poch. Ahir es van dur a
terme els enterraments
sense cap incident.

