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Dissabte, acte i manifestació contra
les falses cooperatives a Vic
L'organitzen Càrnies en Lluita i la Xarxa d'Economia Solidària (XES), que agrupa
una part important de les cooperatives de Catalunya | L'acte començarà a les 5 a la
plaça dels Màrtirs i després s'anirà en manifestació fins el Sucre, on es farà una
cadena humana
Càrnies en Lluita i la Xarxa d'Economia Solidària (XES) organitzen aquest dissabte un acte de
protesta contra les falses cooperativs i per un treball digne i segur. L'acte començarà a les 5 de la
tarda a la plaça dels Màrtirs, on es faran parlaments de diversos col·lectius de treballadors afectats
per les falses cooperatives i hi haurà una actuació musical de Ninot Salat. A part de treballadors de
les càrnies d'Osona, hi intervindran represetants del sector del transport, de les subcontractes de
Telefònica o de les Kellys.
Tot seguit s'anirà en manifestació fins l'edfici del Sucre, on es farà una cadena humana entorn a
l'estàtua del porcater. La manifestació discorrerà pel carrer de la Fusina, les rambles del Passeig, del
Carmei de l'Hospital, i els carrers del Doctor Junyent i de l'Historiador Raimon d'Abadal i Vinyals.
Amb motiu de l'acte de dissabte, Càrnies en Lluita i la XES -entitat que agrupa un important
nombre de cooperatives d'arreu del país- han fet públic un manifest en el qual denuncien «la
utilització fraudulenta del fet cooperatiu feta per una patronal sense escrúpols», i que permet
«tenir treballadors en condicions molt precàries -de fet, indignes-, per sota de les ja mínimes de la
normativa laboral i dels convenis col·lectius aplicables». L'acte de dissabte també pretén donar
un missatge d'unitat d'acció entre la plataforma Càrnies en Lluita i el món cooperatiu en la lluita
contra les anomenades falses cooperatives.
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