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“La falta
d’infraestructures ens
resta competitivitat”

d’Esfosa han acampat davant l’escorxador i asseguren

XAVIER GRAU
BARCELONA

RE TORDERA

litat veu legal
corxador Esfosa

que retiri les sancions per negociar

na proposta de millocions laborals, però el
x la suspensió del càsciar i evitar la nova var al 27 de juny. “No por amb una pistola al
n coaccionant”, arguñé. Una postura comu company de comitè
ús Jerónimo. “La sanun precedent perjudialladors de qualsevol
rma. Esfosa, a través
at, ha fet públic que es
uspensió temporal de
les sancions”. Una
omitè assegura que no
alment.

s han convocat
urada per al dia 27
llores laborals

representants dels
van presentar ahir
a per sanció il·legal
esa. L’advocat del coorra, assegura que la
star a la normativa i
anció de “vulneració
de vaga, representanegociació col·lectiva.
coacciona el comitè
les demandes contra
fosa, Lluís Savalls, i el
ionista de l’empresa,
a”, afirma Iborra. La
anda denuncia vulne-

ració de drets sindicals i la segona
amenaces, coaccions i insults durant la vaga del març.
L’acampada es manté

D’altra banda, els integrants del comitè sancionats han decidit acampar
davant l’escorxador en senyal de protesta i asseguren que s’hi quedaran
fins que no s’aixequi la sanció.
Per la seva banda, la responsable
de la UGT a Osona, Mari Moyano,
considera injustes les mesures preses per l’empresa –que no han sigut
aplicades al representant del seu
sindicat al comitè–, però demana als
representants dels treballadors que
negociïn tot i la sanció. “Cal mirar
pels treballadors”, reclama.
La petició genera escepticisme al
comitè, tant als sis representants de
la COS com a la representant de
CCOO, Maria Ruiz. “La UGT mai ha
fet res pels treballadors d’Esfosa.
Només vénen quan l’empresa els
truca”, diu, alhora que crítica el seu
sindicat, que, com la UGT, no va donar suport a la vaga del març ni en
dóna a la del juny. “Em sento desemparada per CCOO. Defenso la vaga
perquè representem els treballadors
més enllà de les sigles”, diu.
Sigui com sigui, el comitè manté la convocatòria de vaga per al dia
27, mentre que Esfosa assegura que
la producció a l’escorxador s’ha reduït en els últims mesos. “L’empresa adoptarà les mesures necessàries per adaptar l’estructura productiva i redimensionar la capacitat de
sacrifici”, avancen.e

Vicenç Voltes és el president de la Trobada
Empresarial al Pirineu, que en la seva 27a edició ha reunit 600 empresaris i directius a la
Seu d’Urgell.
El títol d’aquest any és Decidir en un moment
incert. Per què?
Incert perquè ens movem en uns entorns dinàmics i complexos. També hi ha incertesa
política. El que s’ha vist és que els polítics han
d’evolucionar, han de canviar la manera d’actuar; en lloc de la confrontació han d’anar a la
política de pactes, com passa a Europa.
Quins continguts tocaran aquest any?
Hem introduït la importància dels valors socials i mediambientals en l’empresa. També
l’ètica, i com han de ser els lideratges i les noves formes de treballar en equip, a més de la
digitalització de les empreses, per això portem el director general de Google a Espanya
i Portugal.
Molt centrada, doncs, en les inquietuds dels
empresaris...
Bé, també abordem la situació macroeconòmica. Hi ha moltes incerteses, com el que pot
passar amb el Brexit, l’auge dels populismes
i d’altres que afecten la situació econòmica
internacional.
Com va l’economia lleidatana?
Tenim una gran indústria agroalimentària
que ha sigut molt proactiva en les exportacions. Malgrat això, el sector primari fa ja uns
anys que ho passa malament per la gran contenció de preus. No obstant, tenim una eina
de gran potencial, que és el canal SegarraGarrigues. A més, estan sorgint empreses tecnològiques, per exemple al Parc Científic i
Tecnològic, que ja ha creat més de 1.500 llocs
de treball. I el turisme també està repuntant.
De fet, la demarcació de Lleida té la taxa
d’atur més baixa de Catalunya, del 15%.
Però alguna cosa s’haurà de millorar?
Amb empreses tan exportadores necessitem
bones infraestructures. Cal el corredor mediterrani. I s’han de millorar les connexions
per carretera amb el port de Tarragona i amb
França per Viella. No tenir aquestes infraestructures ens resta competitivitat.e
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