
Cando falamos de vio-
lencia machista inme-
diatamente nos ven á 
mente a violencia físi-
ca terrible que sofren 
moi-

tas mulleres, que en moitas 
ocasións remata en asasinato. 
Esa violencia só é a consecuen-
cia extrema do problema de 
fondo: a desigualdade social e 
de xénero.  

A desigualdade cébase moi es-
pecialmente coas mulleres tra-
balladoras: maior precariedade 
laboral, maior responsabilidade 
nos coidados, maior carga das 
tarefas domésticas...  

As  campañas publicitarias de 
rexeitamento á violencia ma-
chista o 25N están moi ben. Pe-
ro a mellor mostra de vontade 
real contra o machismo son as 
medidas concretas. As empre-
sas son responsables directas 
da fenda salarial, dos salarios 
indignos e dos contratos abso-
lutamente precarios e abusivos, 
fundamentalmente ás mulleres. 

Para protexer realmente ás vítimas se teñen 
que poñer os recursos necesarios. Hai milleiros 
de vivendas baleiras, fundamentais para que as 
mulleres maltratadas e os seus fillos poidan 
afastarse do seu torturador, acaparadas pola 

banca e fondos voitre.  

E para poder liberarnos da 
dobre explotación que su-
poñen os coidados é nece-
saria unha rede pública 
gratuíta de garderías, co-
medores, lavanderías, resi-
dencias para persoas de-
pendentes, etc.  

Hai recursos dabondo para 
levar todo isto a cabo. Non 
hai máis que ver os benefi-
cios do IBEX-35 ou os res-
cates multimillonarios a 
bancos e grandes empre-
sas. 

Só se loita realmente con-
tra a violencia machista 
cando tamén se loita para 
que eses inxentes recursos 
en mans privadas se ex-
propien para usalos para o 
ben común. 

25-N: Día internacional contra as 
violencias machistas 
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Confluír si, pero cos traballador@s 
Este mércores, o comité fixo un chamamento a sumarse á manifestación dos hostaleiros. A resposta dos 
traballador@s foi moi escasa, por non dicir nula. Sorprendente? Non.  

O comité leva anos rexeitando confluír con traballadores doutras empresas. Incluso se ten oposto a loi-
tas dos nosos compañeir@s da IA! Botou meses sen mobilizar pola carga de traballo coa escusa da co-
vid. ¿E de repente si podemos participar nunha manifestación impulsada por empresarios dun dos sec-
tores de maior explotación laboral que piden o rescate dos seus negocios privados por parte do Esta-
do?  

A idea de que dar cartos ás empresas se converte en emprego é falsa. Aí están Alcoa ou o rescate da 
banca.  

O rescate bancario implicou graves recortes. Agora se prepara outro rescate, esta vez de empresas, que 
implicará máis recortes. 

A quen hai que rescatar é ós traballadores, tamén ós da hostalaría. Onde está un seguro de desemprego 
indefinido (pódese vivir con 420 €?), un salario mínimo digno, a derrogación das reformas laborais e das 
pensións, a prohibición da precariedade, as 35 horas por lei, a limitación dos alugueiros...?  

As empresas non son a solución. Ó contrario: o problema é que a sociedade está rexida polo beneficio 
privado, e non polo ben común. O virus é o capitalismo.  

Os traballador@s de Navantia temos que confluír, pero con outros traballadores (IA, Gamesa, Alcoa, As 
Pontes...) para combater xuntos contra unha clase empresarial que quere empobrecer á nosa clase, a 
clase obreira. Por iso os delegados da CGT non participamos nesa manifestación. O sindicalismo de cla-
se é anticapitalista ou non é. 
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As comparacións son odiosas 

Contacta connosco: 
 

Teléfono Interior: 1213 
Telf. Exterior: 981 33 12 13 

Telf. Móbil: 623 044 900 
 

cgt.fe@navantia.es 
naval.ferrolterra@cgtgalicia.org 

 
Séguenos e comparte info nas RRSS: 

Calendario laboral 2021 

Outro exemplo de que fai falla mais información é que nos 
chega que o proceso de encadramento dos grupos GP1 e GP2 
está bloqueado pero non se sabe ben por que. 

O intercentros ratificou o pasado 31 de xullo un acordo coa em-
presa no que se fixaban os novos niveis salariais e que estes 
ían ser aplicados na nómina de setembro. 

A CGT coida que algo de este calado non pode ser firmado sen 
contar coa participación dos afectados. O Comité debe de con-
vocar á maior brevidade posible unha asemblea con todo o co-
lectivo. 

Comparamos unha convocatoria de prazas feita este ano pola SEPI coas diversas convocatorias 
que está a facer Navantia. 

Como se ve, a pesar de que Navantia pertence ó 100% á SEPI, calquera parecido é pura coinci-
dencia. Mentres a SEPI actúa coma o que é, un organismo público, en Navantia reina o nepo-
tismo e a arbitrariedade imperantes na empresa privada.  

O PSOE e Unidas Podemos deberían ser conscientes de que os traballadores desta comarca car-
gamos na conta do goberno as actuacións que, para ben ou para mal, realiza a dirección de Na-
vantia.  

A empresa quedou en enviar a súa proposta o vindeiro luns, tra-
lo cal o comité a analizará. A CGT vai propoñer que tódolos dí-
as de exceso de xornada sexan de libre disposición por horas.  

No caso de que haxa diferentes propostas sindicais sobre o ca-
lendario a presentarlle á dirección, o mellor sería consultar á 
plantilla cal se elixe. 

Encadramento salarial GP1-GP2 


