En moviment | | Actualitzat el 03/02/2018 a les 15:06

Acampada a la plaça Major de Vic
contra l'acomiadament de
treballadors de les càrnies
L'acampada, convocada per Càrnies en Lluita i la COS, comença aquest dissabte |
Vint-i-vuit treballadors de Le Porc Gourmet han estat acomiadats en no voler-se
canviar de la falsa cooperativa catalana TAIC a la gallega Auga

Càrnies en Lluita i la Coordinadora Obrera Sindical (COS) han convocat per a aquest dissabte a la
tarda una acampada reivindicativa a la plaça Major de Vic. El motiu és l'acomiadament de 28
persones que treballen a l'escorxador de Santa Eugènia, Le Porc Gourmet, a través de la falsa
cooperativa TAIC. Segons Càrnies en Lluita, l'acomiadament, que es va fer efectiu l'1 de febrer, es
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produeix després que aquests 28 treballadors es neguessin a canviar-se de TAIC a la
cooperativa gallega Auga, segons Càrnies en Lluita per eludir el compliment de la nova llei de
cooperatives catalana. Un canvi, segons ja havia informat Setembre, incentivat fins i tot per part
d'alguns responsables de la mateixa cooperativa TAIC.
A més, l'1 de març poden perdre la feina uns 500 treballadors més de Le Porc Gourmet. Es tracta
dels treballadors de la falsa cooperativa Clavial, que en la seva última assemblea de socis,
davant la massiva presència de treballadors de l'empresa, van aprovar donar compliment a
algunes de les millores laborals previstes a la nova llei. Davant aquest canvi, Le Porc Gourmet
hauria comunicat a Clavial, que té la seu a Vic, que a partir de l'1 de març ja no compten amb ells
per continuar treballant a l'escorxador de Santa Eugènia.
Davant aquest panorama, i davant el reiterat incompliment de la nova llei de cooperatives, Càrnies
en Lluita i la COS donen un pas més en la seva lluita i convoquen aquesta acampada a la plaça
Major de Vic.
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