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El Grup Godó rebutja una 
sortida negociada a l’ERO 

Per a l’empresa, les 
negociacions a la seu 
del Departament 
de Treball són un 
simple tràmit

Els treballadors convoquen 
dues jornades de vaga per 
als dies 7 i 14 de juliol

Sardana contra l’ERO. Els treballadors de La Vanguardia han volgut formar una rotllana protesta en un lloc emblemàtic de la ciutat, a la 
plaça Francesc Macià, davant la seu del Grup Godó. Les accions reivindicatives continuaran mentre l’empresa mantingui la seva intenció d’acomia-
dar el 70% de la plantilla·dels centres de treball de Pallars i Pelai en el marc d’un Expedient de Regulació d’Ocupació.

ARXIU COMITÈ 

E O Y
del grupoGodo

œAquest títol, que 
correspon a un poema 
de J.V. Foix, s’ha fet 
més real que mai 
en els darrers dies

œLa Vanguardia 
amaga informació 
que contradiu la visió 
catastrofista de la 
direcció per justificar 
l’ERO de 90 persones

“Allò que no diu La Vanguardia”
Entre els tres 
únics diaris que 
augmenten la 
seva difusió

El diari El Público informa 
en la seva edició del passat 
24 de juny que els únics dia-
ris que han crescut en difu-
sió en els darrers dotze 
mesos són El Público, ABC i 
La Vanguardia. Tots els al-
tres perden exemplars. La 
Vanguardia se situa en 
207.005 exemplars, assolint 
un dels millors resultats de 
la seva història.

El rotatiu de 
Barcelona 
prepara l’edició 
en català

En la seva edició del 3 de 
juliol de 2009, el digital In-
termèdia informa que el di-
rector de La Vanguardia 
José Antich “anuncià la pro-
pera edició de La Vanguar-
dia en català” en la sessió del 
mes de juny d’Intermèdia 
Confidencial. El columnista 
Toni Soler també ho va fer 
públic recentment. 

Javier Godó 
és nomenat 
vicepresident 
de “la Caixa”

El president del Grup Godó i 
editor de La Vanguardia ha es-
tat nomenat vicepresident ter-
cer de “la Caixa”, la primera 
caixa d’estalvis d’Espanya, se-
gons el El País en l’edició del 
passat 1 de juliol. Javier Godó es 
va incorporar al consell execu-
tiu de “la Caixa” el 2003, i al 
consell d’administració de Cri-
teria Caixa Corp el 2005.

La publicitat 
comença la 
remuntada al mes 
de juny

Les xifres de publicitat del mes de 
juny indiquen un augment signifi-
catiu respecte dels mesos anteriors. 
I encara més important és que 
l’espai ocupat pels anuncis en el 
diari -la taca publicitària- es manté 
respecte del 2008, fins i tot amb in-
crements puntuals. L’empresa ni 
tan sols ha rebatut aquestes dades 
quan el comitè d’empresa les va ex-
posar davant el mediador del De-
partament de Treball.


