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Benvolguts companys i benvolgudes companyes, 

CCOO Illes Balears ha iniciat una campanya de suport a la nostra secretària general, Katiana 
Vicens, a qui se li demanen quatre anys i mig de presó per uns fets ocorreguts durant la vaga 
general del 29 de març del 2012 i que no s´ajusten a la realitat. 

Consideram que es tracta d´un atac sense precedents contra el dret a la protesta i un intent més de 
retallar les llibertats, com el dret de vaga, emmarcat en una campanya de desprestigi contra el 
sindicalisme de classe. 

La primera acció d´aquesta campanya serà una concentració davant de la Delegació de Govern, a 
Palma, demà 27 de maig a les 19.00 hores. El secretari general de CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo, ha confirmat la seva assistència a aquest acte. 

Us pregam que faceu difusió de la convocatòria en els vostres centres de treball, a través dels 
vostres contactes i de les xarxes socials, a més d´animar a la participació en aquesta concentració 
sota el lema #TotsSomKatiana i #HuelgaNoEsDelito 

Us hi esperam. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació en el web de la Confederació Sindical de CCOO-Illes Balears 
http://www.ib.ccoo.es/webbaleares/ 
 

CCOO considera que els fets que s‘imputen a la secretària general 
són "falsos" i la reclamació de la Fiscalia de quatre anys i mig de 
presó, "desproporcionada" 

El secretari d'Organització, José Luis García, ha negat en 
roda de premsa que la secretària general, Katiana Vicens, 
trenqués la lluna d'un autobús durant un piquet informatiu en 
la vaga general del 29 de març del 2012, uns fets pels que la 
Fiscalia li sol·licita quatre anys i mig de presó per un delicte 
contra els drets dels treballadors. García ha atribuït aquesta 
denúncia a un intent de "criminalitzar la protesta" i de 
"debilitar el dret de vaga".  

 
 

Agraïm el suport dels companys i companyes del sindicat UOB 


