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La Generalitat veu legal  
la vaga a l’escorxador Esfosa 

Esfosa va fer una proposta de millo-
ra de les condicions laborals, però el 
comitè exigeix la suspensió del càs-
tig si vol negociar i evitar la nova va-
ga prevista per al 27 de juny. “No po-
dem negociar amb una pistola al 
cap. Ens estan coaccionant”, argu-
menta Castañé. Una postura com-
partida pel seu company de comitè 
i sindicat Jesús Jerónimo. “La san-
ció pot crear un precedent perjudi-
cial per a treballadors de qualsevol 
empresa”, afirma. Esfosa, a través 
d’un comunicat, ha fet públic que es 
planteja la “suspensió temporal de 
l’aplicació de les sancions”. Una 
oferta que el comitè assegura que no 
ha rebut formalment. 

De fet, els representants dels 
treballadors van presentar ahir 
una demanda per sanció il·legal 
contra l’empresa. L’advocat del co-
mitè, Toni Iborra, assegura que la 
vaga es va ajustar a la normativa i 
qualifica la sanció de “vulneració 
greu” del dret de vaga, representa-
ció sindical i negociació col·lectiva. 
“L’empresa coacciona el comitè 
perquè retiri les demandes contra 
el gerent d’Esfosa, Lluís Savalls, i el 
principal accionista de l’empresa, 
Josep Ramisa”, afirma Iborra. La 
primera demanda denuncia vulne-

ració de drets sindicals i la segona 
amenaces, coaccions i insults du-
rant la vaga del març.  

L’acampada es manté 
D’altra banda, els integrants del co-
mitè sancionats han decidit acampar 
davant l’escorxador en senyal de pro-
testa 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 pre-
ses 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 do-
nar suport a la vaga del març ni en 
dóna a la del juny. “Em sento desem-
parada per CCOO. Defenso la vaga 
perquè representem els treballadors 
més enllà de les sigles”, diu. 

Sigui com sigui, el comitè man-
té la convocatòria de vaga per al dia 
27, mentre que Esfosa assegura que 
la producció a l’escorxador s’ha re-
duït en els últims mesos. “L’empre-
sa adoptarà les mesures necessàri-
es per adaptar l’estructura produc-
tiva i redimensionar la capacitat de 
sacrifici”, avancen.e

El comitè exigeix a la direcció que retiri les sancions per negociar

Els treballadors integrants del comitè d’empresa d’Esfosa han acampat davant l’escorxador i asseguren  
que s’hi quedaran fins que no s’aixequi la sanció. PERE TORDERA

El departament de Treball de la Ge-
neralitat considera que la vaga del 
29 i el 30 de març dels treballadors 
de l’escorxador Esfosa, a Vic, va res-
pectar la legalitat. “Es va convocar 
amb temps i forma al departament, 
per tant va ser legal”, van confirmar 
a l’ARA fonts del Govern, que con-
tradiuen així la postura de l’empre-
sa –un dels operadors del sector car-
ni més grans de l’Estat–. Esfosa va 
obrir un expedient sancionador a 
set dels vuit integrants del comitè 
d’empresa perquè considera que la 
convocatòria de vaga va ser irregu-
lar. La sanció consisteix en la sus-
pensió de sou, feina i seguretat soci-
al durant sis mesos des de l’1 de juny. 

La vaga del març va esclatar des-
prés que l’assemblea de treballa-
dors reclamés a la direcció un aug-
ment del sou per hora en dies fes-
tius, la revisió de categories profes-
sionals, rotació al lloc de treball, un 
pla de prevenció i un plus per noc-
turnitat. Dos mesos més tard set 
membres del comitè d’empresa van 
rebre un burofax d’Esfosa en què 
se’ls comunicava la sanció. “És una 
bestiesa”, considera Montserrat 
Castañé, presidenta del comitè i 
una de les sis afiliades a la Coordi-
nadora Obrera Sindical (COS). 

La sanció ha sigut protagonista 
de les negociacions mantingudes 
entre la direcció de l’empresa i el co-
mitè el 13 i el 16 de juny. En l’última, 
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Conflicte 
Els empleats han convocat  
una nova aturada per al dia 27 
per exigir millores laborals

“La falta 
d’infraestructures ens 
resta competitivitat”

Vicenç Voltes
PRESIDENT DE LA TROBADA EMPRESARIAL  

AL PIRINEU 
 

Vicenç Voltes és el president de la Trobada 
Empresarial al Pirineu, que en la seva 27a edi-
ció 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 di-
nàmics 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’ac-
tuar; 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 so-
cials i mediambientals en l’empresa. També 
l’ètica, i com han de ser els lideratges i les no-
ves formes de treballar en equip, a més de la 
digitalització de les empreses, per això por-
tem el director general de Google a Espanya 
i Portugal.  

Molt centrada, doncs, en les inquietuds dels 
empresaris... 
Bé, també abordem la situació macroeconò-
mica. 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 exportaci-
ons. Malgrat això, el sector primari fa ja uns 
anys que ho passa malament per la gran con-
tenció de preus. No obstant, tenim una eina 
de gran potencial, que és el canal Segarra-
Garrigues. A més, estan sorgint empreses tec-
nològiques, 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 me-
diterrani. I s’han de millorar les connexions 
per carretera amb el port de Tarragona i amb 
França per Viella. No tenir aquestes infraes-
tructures ens resta competitivitat.e
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