COORDINADORA TRANSPORT
SANITARI

CGT CATALUNYA
Contacte -

ambulancies@cgtcatalunya.cat

CAÇA DE BRUIXES

Companyes i companys,
La candidatura de la CGT a les eleccions d’Ambulàncies Egara al Camp
de Tarragona, està sent assetjada per l’empresa i dels sindicats afins.
La feina feta fins ara per part de CGT incomoda i els posa nerviós,
perquè saben que nosaltres no ens venem, ni tampoc devem
favors a l’empresa, i que direm i farem tot allò pel bé dels interessos
de les persones treballadores, com la denuncia al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya per falta de EPI’s durant la pandèmia.
L’última acció per part de l’empresa, on se’ns amenaça si no retirem
una imatge d’un cartell de propaganda per a les eleccions del 15
d'octubre, amb l’excusa que s’utilitza la imatge d’una dona com a
objecte sexual.
La Secretaria de Gènere de CGT Catalunya avala aquest cartell i posa
de manifest que aquesta imatge no te caracter sexiste, que dóna
protagonisme presisament a la dona. El que és sexista és pensar que
això és un problema.
També ens acusen d’amenaçar als membres de la mesa electoral, quan
el que se’ls va sol·licitar, és el comunicat de la retirada de la imatge per
escrit. Hem posat aquests fets i aquestes amenaces en mans dels
nostres serveis jurídics.
No tolerarem que una empresa que no respecta els drets laborals de
les persones treballadores, i que uns sindicats venuts als interessos de
la patronal, ens posin traves i manipulin el procés electoral.
Des de CGT ens presentem per eliminar totes les complicitats que hi
ha entre l’empresa i alguns sindicats . Per vetllar pels interessos de
les treballadores i treballadors. Per denunciar totes les irregularitats
que posen en perill el dia a dia de les companyes i companys, siguin o
no afiliades.

NO ENS FARAN CALLAR, NO HO ACONSEGUIRAN
NO ENS VENEM, NO ENS RENDIM

Posa’t en contacte amb la teva secció sindical
Alt Penedés i Garraf: cgt.tscaltpenedesgarraf@gmail.com | Berga: cgtberguedambulancies@gmail.com
Domigo: cgt.ambulancies.domingo@gmail.com | Terres de l’Ebre: cgt.egara.te@gmail.com
Baix Llobregat: cgt.falckvl@gmail.com | Pau i Vila i Crissol: seccionsindicalcgtpauyvila@gmail.com
Camp de Tarragona: cgtambulanciestgn@gmail.com | Zona Franca: cgtsecciosindicalzonafranca@gmail.com
Lleida: cgt.egaralleida@gmail.com

