
Boa parte da industria e 
do comercio máis gran-
de pararon total ou par-
cialmente o 10 de mar-
zo; na manifestación 
participaron máis de 

4.000 persoas. Non estivo mal, dadas as circuns-
tancias (especialmente 
trala criminalización das 
manis do 8-M) e os efec-
tos de anos de desmobili-
zación (na factoría nin se-
quera houbo unha asem-
blea xeral). Recuperar a 
mobilización precisa de 
algo máis que legalizar 
unha folga e pegar carteis.  

Por certo, na manifesta-
ción participaron repre-
sentantes de PP (que dous 
días antes esixía a prohibición das manifesta-
cións feministas) e PSOE (que xustificaba dita 
prohibición). Vese que o risco de contaxio da co-
vid depende de se a manifestación gusta máis ou 
gusta menos.  

A CGT de Ferrolterra aportou o seu gran de 
area: fixemos asembleas, repartimos panfletos 
(Navantia, Inditex, Megasa, Emafesa, Porto de 
Ferrol, Concello de Narón...), pegamos carteis 
pola comarca e organizamos un bloque de clase 
e anticapitalista na manifestación. 

A nosa campaña, a diferenza da de CCOO-
CIG-UGT, sinalou a responsabilidade da 
patronal e a dereita no proceso de empo-
brecemento, destrución de empregos e 
perda de dereitos, así como a necesidade 
dunha mobilización independente da cla-
se traballadora en torno a un programa no 

que a expropiación 
e a nacionalización 
baixo control obreiro 
dos sectores estra-
téxicos, ou ameaza-
dos de peche, sexa 
o punto de partida 
para unha rebelión 
social da nosa clase 
contra o actual esta-
do de cousas. 

Hai que poñerse a 
traballar xa mesmo 

na convocatoria dunha folga xeral en Ga-
liza que contribúa a dita rebelión. 

Balance da folga xeral 
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Teletraballo: difícil diferenciar 
A empresa, violando o que asina, está de ofensiva para un retorno xeral ó traballo presencial. 
Non lle puxo tantas pégas o 10-M, cando nalgúns centros ofreceu o teletraballo para boicotear a 
folga xeral.  

Os argumentos empresariais son variopintos: desde acometer tarefas que os compañeiros nunca 
fixeron, ata que o traballo do centro vese condicionado... ¡cando as reunións son por Teams aín-
da que os participantes estean dentro da factoría sentados uns a carón dos outros!  

O tema tratouse o xoves pasado entre empresa e comisión de Produtividade. Tras plantexar esta 
“a necesidade de que os e as traballadoras que están traballando en remoto continúen desa ma-
neira ata que remita a pandemia”, ¿cal foi o resultado? Que chegaron ó acordo de que se reincor-
poren ó longo desta semana (iso si, de forma gradual “para que non coincidan varios á vez nos 
centros”) e despois negocien co seu respectivo xefe/a. ¿Para isto serve a comisión de Produtivi-
dade? ¿Para darlle a razón á empresa?  

Como o comité se ofreceu amablemente a que os traballador@s acudan ó seu local para comen-
tarlles “as conclusións ás que cheguedes”, algúns compañeir@s tomáronlle a palabra e hoxe irán 
ó comité ás 10:00. Polo menos a CGT estará alí para escoitar a quen queira ir. 



Prazas operarios-empregados júnior 2019: o 
venres pasado ingresaron na factoría os primeiros 8 
compañeiros e compañeiras. Os 5 da especialidade 
de Construcións Metálicas non foron para Armado-
res, como cabía esperar, senón a Manobra e Anda-
miaxe. Penoso.  

Prazas universitarias sénior 2019: a revisión 
das solicitudes non admitidas (95% do total) come-
zou onte.  

Prazas operarios-empregados sénior 2019: 
sería conveniente que se publicasen as listas de ad-
mitidos e non admitidos. A inscrición pechouse hai 
máis de catro meses (6 de novembro).  

Exceso de madureza persoal e de coñecemen-
to profesional: este xoves será o xuízo. A CGT 
celebrará unha concentración ante os Xulgados de 
Ferrol para seguir reivindicando a igualdade de 
oportunidades que debe haber nunha empresa 
pública, fronte a tódalas irregularidades que Na-
vantia está a cometer. 
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Antonte veu a presidenta a Ferrol. Polo menos a 
CGT, soubémolo ese mesmo día pola prensa; non 
é de recibo.  

Plantexamos ó resto do comité facer algo con to-
do o cadro de persoal en relación coa carga de 
traballo, como estaba falado previamente. Agás a 
CIG, o resto das sección sindicais mantiveron un 
“silencio administrativo” absoluto. Conclusión: 
non quixeron facer nada, aínda que non o recoñe-
cesen abertamente. Unha oportunidade perdida.  

Na reunión, a presidenta anunciou unha etapa de 
diálogo cos representantes dos traballadores. So-
bre o dique, dixo que non era tan importante. A 
CGT plantexoulle que Navantia tiña que ser una 
empresa pública, revertendo a privatización indi-
recta que representa a subcontratación, que non 
só empeora as condicións laborais, senón que ta-
mén degrada Navantia como empresa, E que os 
procesos de ingreso tiñan que ser igual que na 
Administración e sen probas subxectivas, a fin de 
poder comprobar a xusteza dos mesmos. 

Novos ingresos 

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: 

ERE en Gabadi 

Por desgraza, o ERE anunciado por Gabadi non é nada novo. 
As compañías, en vez de usar os beneficios amasados du-
rante os anos de vacas gordas para manter o emprego, non 
dubidan en aproveitar esta situación para “cargarse” os tra-
balladores fixos, mentres teñen a persoal eventual facendo 
prolongacións de xornada.  

É habitual que un empresario monte grupos de empresas 
(Gabadi-Moncina; Intaf-Tecman-Neodyn-Sincro Mecánica) e 
que traspase traballadores entre elas para que non acaden 
dereitos. Despiden nunha e contratan noutra, un escándalo 
no que a ministra de Traballo, coñecedora do tema, debería 
meter man aproveitando o cargo no que está cos votos dos 
traballador@s. 

Os compañeir@s de Mainfer están a mobilizarse. O seu convenio recolle o dereito a subrogación durante 
un ano tralo despedimento. Conscientes de que van botar no paro máis dun ano, reivindican mantelo por 
máis tempo. Ou sexa, queren unha maior estabilidade laboral. O mesmo que perseguían os compañeiros 
do mantemento. O mesmo que desexan o resto dos traballador@s da IA. Deberían confluír todos nunha 
reivindicación común. 

As posibilidades están aí. Viuse cando os compañeiros do mante-
mento acudiron ó AAOR. Viuse o venres 26 de febreiro, cando o co-
mité da principal entendía que se podía entrar no AAOR a pesar da 
folga de Mainfer; a CGT organizou unha asemblea nos tornos, expli-
camos que Navantia xogaba sucio, que toda a IA debía unirse para 
esixir máis estabilidade laboral e fixemos un chamamento a non en-
trar; ningún traballador se moveu do sitio durante máis de media 
hora.  

O comité da principal debería ser o impulsor da organización dos 
traballadores da IA. Pero non vai facelo. Os traballadores da IA te-

ñen que ser conscientes de que intentar que alguén faga algo que non quere facer é unha perda de tem-
po. Teñen que tomar o seu futuro nas súas propias mans e organizar unha coordinadora, para así poder 
superar o atranco que representa o comité da principal. 

As compañías necesitan organización 

Visita da presidenta 


