
DIJOUS, 25 De JUnY De 2009 noerevanguardia@gmail.com número 1. Nova etapa

œL’ empresa 
vol eliminar 
90 dels 130 
llocs de treball 
d’administració, 
preimpressió i 
sistemes 

Tots contra l’ERO

La mesura és 
innecessària i 
perjudicial per a la 
pròpia empresa
MALVIURE A  L’ESTIU

Els directius del diari han donat ordres que no es publiquin les dades de la difusió, que indiquen un 
creixement en els darrers dotze mesos, i no volen reconèixer un augment de publicitat les últimes setmanes 
per por a quedar-se sense arguments per defensar l’ERO.  SOBREVIURE A  L’ERO

El Grupo Godó amaga les dades de 
l’OJD i sobre l’evolució de la publicitat

dels treballadors

El passat dia 10 de juny la direcció de “La 
Vanguardia” va presentar un expedient 
de regulació d’ocupació que suposa la 
rescissió de contracte per a 90 dels 130 
treballadors d’administració, preimpressió 
i sistemes. D’aquests treballadors només 
15 podrien acollir-se a una prejubilació 
en condicions molt inferiors a les que es 
donaven fins fa dos mesos i per a la resta 
proposen unes indemnitzacions ridícules, 
amb un màxim de 24 mensualitats. La mofa 
arriba a l’extrem de plantejar acords amb 

empreses de recol•locació que podrien 
oferir contractes dins el propi Grupo 
Godó, prèvia renúncia al complement 
de pensions i acceptant les condicions i 
el sou d’aquestes altres empreses, és a dir, 
renunciant al conveni de “La Vanguardia” 
i a l’antiguitat. L’únic objectiu empresarial 
és reduir personal i això malgrat que en 
tres anys s’ha passat dels 630 treballadors 
que tenia “La Vanguardia” el 2006 als tan 
sols 330 actuals. Això sí, al Grupo Godó 
en són ja 1.300.

Un expedient que pretén 
prescindir del 70 % de la 
plantilla de Pallars i Pelai

Tornarem amb la pancarta. És ridícul que l’empresa digui que aquesta pancarta “perjudica greument els inte-
ressos i la imatge de la resta d’empreses que desenvolupen activitats a l’edifici” de Diagonal. El que realment malmet 
la imatge és que un grup amb 14 milions d’euros de beneficis en el darrer any acomiadi 90 treballadors. 

ARXIU COMITÈ D’EMPRESA

El comitè 
d’empresa envia 
una carta oberta 
a la societat civil 

œL’ objectiu del 
Grupo Godó 
és traspassar 
personal de 
‘La Vanguardia’ 
a empreses 
amb pitjors 
condicions

MOBILITZACIONS


