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En aquests moments a Caprabo Barcelona hi ha tres companys de CGT acomiadats i dos sancionats

En concret, en aquests moments hi ha tres companys acomiadats i dos sancionats amb 35 dies d'ocupació i sou per
no assistir al treball, just en les hores de dedicació sindical, perquè l'empresa no reconeix els resultats de les
eleccions sindicals que oficialment són vàlids segons el Jutjat Social i el requeriment d'Inspecció de Treball.

Caprabo, vulnerant la Llei Orgànica de Llibertat Sindical, ha acomiadat als companys Domi Ramos, Gabi Monzón i
Ysa Fernández, representants sindicals de CGT escollits en el Comitè d'Agrupació de Centres de Barcelona, i
amenacen amb seguir acomiadant a tots els delegats de CGT que no es pleguin als seus interessos.

Els companys i companyes delegats de la Secció Sindical de la CGT de Caprabo estan sent agredits per la Direcció
d'Eroski-Caprabo, aprofitant el conflicte que tenen obert la Secció Sindical amb alguns components del SP del
Sindicat d'Hosteleria de la CGT de Barcelona.

La Direcció de Caprabo utilitza una comunicació del Sindicat d'Hosteleria com argument per a la seva agressió
injustificable. Simplement Caprabo intenta acabar amb la CGT en aquesta empresa amb la complicitat de la UGT i
d'algunes persones de CGT.

Us adjuntem els documents que els delegats de Caprabo estan repartint en les portes dels centres de Caprabo per a
clients, per a treballadors no afiliats a CGT i per a afiliats si s'identifiquen com a tals, en algunes botigues i centres
de Caprabo-Eroski. En ells hi trobareu més informació sobre el cas.

MOBILITZACIONS PREVISTES:

* Dimecres dia 19 d'octubre de 10,30 a 13,00 en el centre d'Abrera, centre comercial Montserrat centre, en el carrer
Hostal del Pi nº 4 .

* Dijous 20 d'octubre de 10,30 a 13,00 en la població de Sant Boi de Llobregat en el centre del Carrer LLibertat s/n.

* Divendres 21 d'octubre de 10,30 a 13,00 a L'Hospitalet de Llobregat, en el Caprabo de Rambla de la Marina 303.

* Dimecres 26 d'octubre, serà en el mateix horari de sempre però estem a esperes de concretar a quin centre està
l'oferta del 5 % de descompte i així fixarem la botiga en una pròxima comunicació.

* Dijous 27 d'octubre de 10,30 a 13,00 a Sabadell, en el Caprabo de la Av. Barberá 238.

* Divendres 28 d'octubre: Accions en centres de L'Hospitalet de Llobregat i Abrera a les 17 h. Es remarca la
importància d'assistir a aquestes concentracions del dia 28.

Els companys i companyes acomiadats i sancionats aquest mes no percebran salari a més de que l'empresa els
reclama les hores sindicals realitzades que no els reconeix, per això s'ha obert un COMPTE DE SOLIDARITAT. El
nº del compte de solidaritat és: 2100 1391 96 0200043433.

HEM DE PARAR AQUESTA AGRESSIÓ, LA CGT SOM TOTES I TOTS.

>>> Telèfons de contacte amb els companys acomiadats:
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Ysa Fernández 609476048

Domi Ramos 630671394

Gabi Monzón 639558552
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