Diari el Punt, 18/09/2007

PTOP contactarà amb els sindicats de Renfe
La Generalitat també parlarà amb els representants dels sindicats de Renfe Operadora
per expressar-los el compromís de mantenir la situació laboral dels treballadors en el
traspàs proper de Rodalies a Catalunya. La Generalitat negociarà el procés per
«mantenir els drets dels treballadors» afirmava ahir el secretari per a la Mobilitat, Manel
Nadal, que anunciava contactes amb els representants tant dels sindicats de classe
com dels corporatius amb l'objectiu d'evitar la vaga que han anunciat pels dies 25 i 26
de setembre i 1, 2, 11 i 15 d'octubre. Nadal, però, advertia que plantejar una vaga és
contrari a la millora del servei: «La vaga és la interrupció del servei.» El govern català
plantejarà les reunions paral·lelament a les que convocarà el Ministeri de Foment amb
els sindicats de Renfe amb el mateix objectiu. El secretari d'estat d'Infraestructures
reafirmava ahir que el ministeri intentarà evitar la vaga convencent els treballadors que
ni perdran drets laborals ni canviarà la seva situació actual a Renfe amb la
transferència a la nova empresa de la Generalitat. Ahir, el Sindicat Federal Ferroviari
SFF-CGT anunciava que estendrà la vaga als serveis del tren d'alta velocitat (TAV) tot i
que, en aquest cas, no s'hi han afegit la resta de sindicats presents al comitè d'empresa
de Renfe Operadora. Per la seva banda, EUiA va deixar clar ahir que no comparteix la
decisió sindical de convocar una vaga a Renfe per oposar-se al traspàs de la divisió de
rodalies de l'Estat a la Generalitat perquè el traspàs no posa en risc ni els drets ni els
llocs de treball de la plantilla. El coordinador general d'EUiA, Jordi Miralles, lamenta que
convoquin ara la vaga els mateixos sindicats que han criticat «amb la boca petita» les
privatitzacions i el deteriorament de serveis que hi ha hagut en el sector durant anys.

