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?En Comú Podem exigeix al PSOE
que derogui la reforma laboral per
evitar ERO «inacceptables» com el
Prysmian
Jaume Asens s'ha reunit amb representants dels treballadors de l'empresa de
Montcada que s'enfronten al tancament de la planta

Jaume Asens, amb treballadors de la planta de Montcada | ACN

El cap de llista d'En Comú Podem per a les eleccions del 10-N, Jaume Asens, exigeix al PSOE
que compleixi amb el compromís de derogar la reforma laboral impulsada pel PP i deixi de posar
per davant "els interessos de la CEOE als de la classe treballadora". El líder dels comuns es va
reunir dimecres amb els representants sindicals de l'empresa Prysmian de Montcada i Reixac,
l'antiga General Cable, que s'enfronta a un ERO
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/26724/front/comu/manlleu/montcada/reixac/defensar/
llocs/treball/general/cable) "inacceptable" del grup italià que suposaria el tancament d'aquesta
factoria i la de Manlleu (Osona).
La decisió implica l'acomiadament de prop de 500 empleats. La diputada dels comuns al Congrés,
Aina Vidal i l'alcaldessa de Montcada, Laura Campos, han acompanyat Asens en aquesta visita.
Tot plegat el dia en què finalitza el període per constituir la mesa de negociació i a l'espera que
s'iniciïn les converses amb la direcció de la multinacional.
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/70827/comu/podem/exigeix/al/psoe/derogui/reforma/laboral/evitar/ero/inacceptables/prysmian
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Jaume Asens ha lamentat la situació que estan vivint els 500 treballadors de Prysmian a
Montcada i Manlleu i ha considerat que "si aquesta situació s'està produint és perquè quan
governa, el PSOE no compleix les promeses que fa en campanya".
El cap de llista d'En Comú Podem ha exigit a Pedro Sánchez que "rescati" aquesta proposta i
que posi per davant els interessos de la classe treballadora als de la CEOE. Així mateix ha dit que
els comuns "marcaran el rumb" davant un PSOE que des del seu punt de vista "ha perdut la
brúixola dels interessos de la ciutadania".
En aquest mateix sentit s'ha expressat la número 2 d'En Comú Podem al Congrés, Aina Vidal,
que ha considerat que aquesta mena de tancaments "són evitables" i que es duen a terme perquè
la reforma laboral impulsada pel PP ho permet. "És escandalós que ni la Generalitat ni l'Estat
tinguin interès ni sensibilitat per arribar a un acord, ni moguin fitxa", ha lamentat.
Ha exigit que es derogui aquesta reforma per "protegir" les empreses catalanes i donar al Govern
la potestat de "supervisar quina mena d'ERO es fan". Vidal ha advertit que és "inacceptable que
estiguin tancant empreses per aspiracions piratesques de grans multinacionals".
Per la seva banda, l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha carregat contra el
Govern en considerar que "no ha fet cap esforç per asseure's a parlar i intentar intervenir". La
batlle ha lamentat que la portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó, indiqués que "vetllaran
perquè aquest ERO es faci de forma correcta" i ha considerat que del que s'hauria de preocupar
és de que no es faci: "Hauria de liderar la preservació d'aquests llocs de treball", ha apuntat.
Aquest dimecres ha finalitzat el període per constituir la taula de negociació. Els treballadors resten
a l'espera que la direcció els informi sobre l'inici de les trobades per intentar arribar a un acord.
Diversos representants del Comitè d'Empresa van reunir-se dimarts el conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, Chakir el Homrani, per exposar la situació. Els empleats duran a terme aquest
dimecres una protesta davant el Parlament i es trobaran amb representants dels diferents grups.
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