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NO MÉS TRASLLATS EN BMN
CCOO PER LA REAGRUPACIÓ FAMILIAR

Exigim “responsabilitat social” d’empresa

El pròxim 10 de desembre, a les 17,00h. en l’Oficina Agrària de BMN en Granada
(Carretera  antigua  de  Màlaga  nº43  Las  Torres) s’iniciaran  les  concentracions  que
CCOO té previst portar a terme per denunciar la situació a la que la plantilla de BMN
s’enfronta cada en el seu dia a dia amb les decisions de Madrid, que afecten greument als
treballadors  i  treballadores,  les  seves  famílies  i  al  desenvolupament  econòmic  de  les
comarques afectades. 

La primera comunicació de denúncia del passat 10 de novembre i les dades exposades
de la importància de les gestores i gestors agraris per al desenvolupament econòmic i de
la Xarxa d’Oficines, no han tingut cap resposta per part de la Direcció de BMN, i els
trasllats de totes elles i ells a Alacant i Múrcia segueixen el seu curs.

Això suposa una fallida social  i  una falta  de responsabilitat amb els  agricultors  i
ramaders de les comarques més deprimides de la nostra terra i una pèrdua de confiança
que hauran d’afrontar com una càrrega més les plantilles de les oficines més afectades
per aquesta mesura.

Ara, davant el silenci i la passivitat, només ens queda el carrer.

Convidem els homes i dones de BMN, a les seves famílies, agricultors, ramaders... a
què ens acompanyin en aquestes protestes, i convidem la resta de sindicats també
a què se sumin a aquesta veu de denúncia.

Seguirem amb més mobilitzacions, perquè no hi hagi oficines amb un sol treballador,
amb  pressions,  sense  cobrir  baixes,  prolongant  jornades,  en  perill  permanent,  pels
centenars de traslladats que han de tornar ambles seves famílies davant situacions ja
insostenibles, injustificades, costoses.

 Demà pot ser per tu també, no et quedis a casa o en l’oficina.   

T’ESPEREM

NO ESTÀS SOLA, NO ESTÀS SOL. 
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