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Els treballadors de Vitri de Torelló
convoquen una vaga
Â
Els treballadors de Vitri Electro-MetalÃºrgica han convocat vaga pels dies 10, 11 i 12 de juliol en
contra de l'expedient de regulaciÃ³ d'ocupaciÃ³ que deixaria sense feina a 42 treballadors dels
120 que actualment tÃ© la plantilla d'aquesta empresa de TorellÃ³. L'empresa defensa aquesta
regulaciÃ³ per la reducciÃ³ de producciÃ³, perÃ² els treballadors no hi estan d'acord ja que la
retallada en la producciÃ³ ha estat conseqÃ¼Ã¨ncia, segons el comitÃ¨ d'empresa, de la planta
que fa dos anys Vitri va obrir a EslovÃ quia.
Els treballadors han fet una concentraciÃ³ aquest dimarts davant les portes de l'empresa i demÃ
tenen reuniÃ³ en el departament de Treball per intentar acostar postures (foto).
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(http://www.grupnaciodigital.com/territorials/arxius/osona/imatges/08_07/vitri2.mp3)
- NotÃ-cies publicades /(?seccio=noticies&accio=veure&id=8700#comentaris)
La reunió a Barcelona entre empresa i treballadors amb Inspecció de Treball de la Generalitat de
Catalunya no es preveu que aporti elements nous que no s'hagin debatut ja en les últimes cinc
trobades que han tingut les dues parts. El secretari general del Metall de Comissions Obreres
(CCOO) d'Osona, Carles Brotons, ha afirmat aquest dimarts que l'empresa no ha volgut escoltar
les propostes dels treballadors i que la seva última i única oferta ha estat tirar endavant amb
l'expedient de regulació tot oferint només vint dies per any treballat. ?Això és impensable?, ha dit
Brotons que recorda que en el primer dels expedients, que es va aprovar fa uns dos anys i que
va afectar uns 25 treballadors, l'oferta va ser de 38 dies per any treballat. Tampoc no hi ha hagut
intenció d'impulsar un proposta de recol?leccions per als treballadors afectats.
Vitri és una empresa integrada al grup Vemsa i que es va fundar l'any 1857. Té centres de
producció a Torelló i Eslovàquia, amb una plantilla d'uns 200 treballadors, aproximadament. Produeix
casquets de bombetes i de florescents. Les oficines administratives de l'empresa estan ubicades
a Barcelona. La vaga ha estat convocada pel comitè d'empresa que a dia d'avui està composat
per cinc delegats de CCOO i quatre de la Unió General de Treballadors (UGT).
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