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El personal de Villablanca fa sentir
la seva veu al Mercadal
Tot concidint amb el lliurament d'un dels Guardons de la Ciutat a l'Institut Pere
Mata, al qual pertany l'empresa

Una imatge de la protesta al Mercadal | Adrià de las Heras

Aquest vespre de dimarts, les treballadores en vaga de Villablanca han protestat a les portes
de l'Ajuntament de Reus. Actualment, es troben en vaga indefinida i estan acampats a les
portes del centre sanitari. Amb motiu de l'entrega de la medalla de la ciutat a l'Institut Pere
Mata, al qual pertany empresa per a la qual treballen els manifestants, han traslladat la seva
protesta a la plaça de Mercadal. Cal recordar que precisament pel lliurament de la medalla a
l'Institut Pere Mata, la CUP Reus ha anunciat que no assistiria a l'acte al saló de plens. Els
cupaires s'han sumat a la concentració de la plantilla de Villablanca.
Conversa amb les autoritats
La seva arribada s'ha produït abans que comencés l'acte de lliurament dels guardons, quan les
autoritats locals estaven commemorant el Dia Mundial de l'Alzheimer. El líder reusenc del PSC,
Andreu Martín, s'ha acostat a saludar el concentrats i posteriorment també ho ha fet l'alcalde,
Carles Pellicer.
Juntament amb la regidora i d'Economia i delegada de la Generalitat, Teresa Pallarès, han
estat conversant durant una estona amb dos representants sindicals. Mentre, els treballadors
seguien amb els càntics i lemes de protesta contra l'empresa i les autoritats.

La xerrada, tal com han informat els sindicalistes, no ha satisfet els desitjos dels treballadors.
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L'alcalde s'ha compromès a concedir-los una reunió (podria produir-se en un parell de dies) i
fer de mediador en el conflicte laboral. Els sindicalistes han demanat que un representant de
l'empresa baixés a dialogar amb ells, però l'alcalde els ha advertit que aquell no era el moment
adequat, sempre segons la versió que els propis manifestants han transmès a Reusdigital.cat.
Un cop ha començat l'acte d'entrega de les medalles, els treballadors en vaga s'han acostat a la
porta de l'Ajuntament i han estat fent soroll per boicotejar l'acte. Han estat cridant lemes
reivindicatius, alhora que mantenien un ambient festiu amb música a través dels altaveus.
Els treballadors de Villablanca porten tres setmanes de vaga indefinida, i estan reclamant, tal
com han expressat a les portes del consistori, "un sou digne" i que l'empresa compleixi el
conveni col·lectiu. L'empresa, de moment, no s'ha avingut a negociar amb els treballadors, per
això han exclamat que "això no s'acabarà. Continuarem amb la vaga indefinida fins que l'empresa
claudiqui".
També us pot interessar:
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