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VIST PER A SENTÈNCIA EL JUDICI DELS 
ACOMIADAMENTS EN GRANADA 

Rocío, Carmen, Sonia, Carmen Elia i Emilio  
defensant la nul·litat del seu acomiadament 

  
Tres hores de judici en les que es posaren de manifest totes les irregularitats i 
vicis detectats en els acomiadaments del 23 de juny en la Xarxa d’oficines 
de Granada capital. Vist per a sentència . 
 
L’argument del banc de la mala situació econòmica de l’entitat i el tancament de 
sucursals va quedar manifestament devaluat davant l’aclaparadora exposició i 
documentació aportada per la lletrada del i de les demandants.   
 
Cal lamentar que, un cop més, s’hagi fet palesa l’absència de la resta de la 
representació laboral de Granada , tal com ja succeí davant l’Assemblea de 
Caja Granada el dia de la seva desaparició, per a manifestar la repulsa davant 
l’agressiva i inesperada acció de la Direcció. Falta d’interès per qui ja no 
compta?   
  
Rocío, Carmen, Sonia, Carmen Elia i Emilio  han lluitat en els tribunals pels 
seus drets, pel seu lloc de feina i manifesten que la seva passa endavant ha 
de servir també per evitar que successos com aquest es pugi n tornar a 
repetir en BMN . 
  
Per elles, per ell, per la seva valenta decisió... 
 

NO ESTÀS SOLA, NO ESTÀS SOL  
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