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Ja n'hi ha prou
Des del sorgiment de la Intersindical CSC al

perquè les persones que les formen també
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a la desqualificació de la resta i a fer caure

representants dels treballadors d'aquestes

sobre els altres la responsabilitat de tots els

organitzacions, perquè és obvi que qualsevol

mals, en lloc d'exposar i defensar el seu propi
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partidaris de la desqualificació dels altres
sindicats. Tot el contrari, pensem que la
plantilla d'aquest Banc serà més forta i estarà
en una disposició més bona per defensar les
seves condicions de treball si els sindicats es

tenen

i,

tal

vegada,

d'aquestes

una organització que ostenti «la veritat
absoluta», ni que disposi de les úniques
persones efectives i honestes, sense
passat ni contradiccions.
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Finalment, l'única cosa que coneixem sobre
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Llegint la informació publicada pel CSC,
semblaria que a les altres organitzacions
hi regna la perversió, la prevaricació i
l'obscur

objectiu

«d'enganyar

els

treballadors» en benefici propi o perquè
només som titelles dirigides per algú.

té

contradiccions

Ells saben perfectament –però no ho diuen–
que aquest redactat neix l'any 1962, quan els
homes i les dones que feien sindicalisme a
CCOO eren perseguits i empresonats pel
franquisme. Posteriorment, aquest concepte
va ser incorporat el 1980 en l'Estatut dels

Nosaltres estem convençuts que qualsevol
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veritat que CCOO hagi signat aquest article.

internes

Treballadors, que tampoc va signar CCOO.
La incorporació d'aquest article a la majoria

la

Aquesta és la veritat. Sorprèn, d’altra

transposició de les reglamentacions laborals i
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un

d'empresa que expliqui el contrari (és el cas

popular:

de Banc Sabadell, on la direcció es nega a

queda.»

pactar la retribució voluntària), la seva
aplicació depèn de la bona voluntat de
l'empresari

–voluntat

que

tampoc

és

present en el Sabadell–. Aleshores, queda
clar que la responsabilitat de modificar les
lleis que perjudiquen els treballadors
correspon a tothom.

«Calúmnia,

que
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Per això diem: ja n'hi ha prou! Tenen dret a
dir

tot

el

que

vulguin,

però

que

no

s'equivoquin: qui retalla els nostres drets
sistemàticament és l'empresa, no pas la
resta de sindicats.
Sabadell, octubre de 2006

Connecta’t al nostre web: People > Seccions Sindicals >COMFIA-CCOO > http://bs.comfia.net

Butlleta d’afiliació
Nom
Domicili
Població
Cte. càrrec

Enviar a è

0901 – 0105 CC.OO. Signatura
Ofic:
CP:
DNI

Data

/

/

Estic informat que les dades personals que facilito per a la gestió sol·licitada s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal per a ús intern sota la responsabilitat de CCOO, que puc exercitar els drets d’accés, rectificació i
cancel·lació de les dades que hi ha en aquest fitxer en els termes previstos en la LOPD 15/99 i resta de normativa complementària a través de les seus de CCOO i, per tant, dono la meva conformitat a la recollida de dades, i també a la cessió per a la
finalitat esmentada que pot fer CCOO en els termes previstos en la Llei esmentada.

