En moviment | | Actualitzat el 15/06/2018 a les 14:13

Manifestació i concert de Txarango
de suport als treballadors de les
càrnies en plena negociació a
esquena seva
La manifestació és aquest dissabte a les 6 i surt de la plaça de l'Estació de Vic; el
concert, amb Txarango de cap de cartell, a les 9, a Santa Eugènia de Berga | La
negociació entre Generalitat, Grupo Jorge i els sindicats CCOO i UGT, feta sense
presència dels representants reals de la majoria de treballadors, hauria de
permetre eradicar les falses cooperatives de Le Porc Gourmet

Aquest dissabte 16 de juny es fa una manifestació i un concert de suport als treballadores de la
indústria càrnia. La manifestació serà a les 6 de la tarda a Vic, i el concert, a les 10, a Santa
Eugènia de Berga al costat de l'escorxador Le Porc Gourmet, amb l'actuació de Resiliència,
Txarango, Tremendu i PD Ratlles. La jornada arriba en plena negociació a esquena dels
treballadors de les seves condicions laborals entre Generalitat, Grupo Jorge i els sindicats CCOO
i UGT, que havien convocat una vaga indefinida per al proper 18 de juny que després han
desconvocat.
El concert obrirà portes a les 9 del vespre i l'ubicació serà just al costat de l'escorxador, al camp del
Bulló. A les 10 obrirà la nit el grup de rap Resiliència, Txarango actuarà a les 11 i 20, just després
del parlament que faran treballadors de l'escorxador i membres de Càrnies en Lluita. Tancaran la
nit Tremendu i PD Ratlles, que acabarà pels volts de les 4 de la matinada.
Pel que fa a la manifestació, haurà sortit a les 6 de la tarda de la plaça de l'Estació de Vic i anirà fins a
la plaça Major, on coincidirà per uns moments amb l'acte de suport als presos polítics. Allà també
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s'hi faran uns parlaments de suport als treballadors de les càrnies i tot seguit començarà una rua
lenta de cotxes fins a Santa Eugènia a esperar l'hora del concert.
A la negociació entre Treball, empresa i CCOO i UGT s'hi ha arribat després de l'encara
inconclosa inspecció de treball a algunes empreses càrnies catalanes, però especialment del Grupo
Jorge. Davant una possible sanció exemplar per part de l'administració, el grup aragonès va
amenaçar amb marxar de Catalunya i tancar els escorxadors de Santa Eugènia de Berga i
Mollerussa. L'anunci del Grupo Jorge va donar peu a CCOO i UGT, fins ara pràcticament absents
en la lluita sindical a les càrnies, liderada per Càrnies en Lluita i la COS, i la CGT en menor mesura,
per entrar en el tauler de joc i convocar una vaga indefinida a partir del 18 de juny.
Una vaga que afectaria bàsicament als únics treballadors en plantilla de Le Porc Gourmet,
sobretot encarregats i personal d'administració, ja que la pràctica totalitat hi treballen a través de
falses cooperatives. De fet, l'assemblea de treballadors que es va fer dissabte a Vic, sota
l'empara de Càrnies en Lluita, va rebutjar aquesta vaga que es va qualificar de «fantasma», així
com les negociacions que s'han dut a terme al Departament de Treball amb empresa i sindicats
majoritaris.
Sigui com sigui, el secretari de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, va anunciar dimecres al
vespre que s'havia arribat a un principi d'acord entre empresa i CCOO i UGT, segons el qual es
«laboralitzarà» els treballadors de les falses cooperatives. És a dir, que passarien a treballar en
plantilla de Le Porc Gourmet. Càrnies en Lluita està pendent de conèixer més detalls de l'acord per
fer saber el seu posicionament, que per les primeres reaccions a xarxes socials, ja es presumeix
crític.
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