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Editorial
Concentració de suport al delegat de CCOO a
Metro de Barcelona, Ricardo Vercher, que serà
jutjat el proper 4 de novembre
Concentració: 4 de novembre, a les 10.30 h, a la Ciutat
de la Justícia
Gran Via de les Corts Catalanes, 111 de Barcelona
El proper dia 4 de novembre del 2016, Ricardo Vercher, delegat
de CCOO i membre de la Secció Sindical del Metro de Barcelona, serà jutjat. S’enfronta a una petició fiscal, absolutament
desproporcionada, de 5 anys de presó per suposades actuacions
durant la vaga general del 14 de novembre del 2012, així com a
la inhabilitació especial per a l’exercici del dret de sufragi passiu
durant el temps de durada de la condemna. Així mateix, el fiscal
demana més de 42 mesos de multa amb un cost de 12 € per dia,
que significa una quantitat superior a 15.000 €, i una indemnització a l’Ajuntament de Barcelona de 477,10 €.

Companys i companyes,
El proper dia 4 de novembre de 2016, Ricardo Vercher Sebastián, delegat de CCOO i membre de la
secció sindical de METRO Barcelona, s’enfronta a
una petició fiscal, absolutament desproporcionada,
de 5 anys de presó per suposades actuacions durant
la vaga general del 14 de novembre de 2014, així
com a inhabilitació especial per a l’exercici del dret
de sufragi passiu durant el temps de durada de la
condemna. A més, a 42 mesos de multa amb un cost
de 12€ per dia, que significa una quantitat superior
a 15.000€, i una indemnització a l’Ajuntament de
Barcelona de 477,10€.
Per donar suport al company Ricardo, us convoco
a tots i a totes el dia 4 de novembre a les 10:30

hores a la Ciutat de la Justícia, a la Gran Via
de les Corts Catalanes 111 de Barcelona, per vi-

sibilitzar que el company no està sol, perquè no sols
es jutja al Ricardo, que en aquest cas ho pateix en
primera persona, sinó que es jutja el dret constitucional a l’exercici de vaga, es jutja l’acció i la llibertat sindical, ens jutgen a tots i a totes. Durant la
concentració farem arribar a la Fiscalia la resolució
de la CONC de suport al Ricardo, i el conjunt de
posicionaments de les diferents seccions sindicals,
comitès i juntes de personal demanant la retirada
de la petició fiscal.

Ens veiem el dia 4 de novembre a les 10:30h
a la Ciutat de la Justícia.
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El passat 25 d’octubre
Important acte de suport i manifestació
de solidaritat amb Ricardo Vercher,
perquè “Vaga No És Delicte”
L’acte es va iniciar amb les intervencions de Joan Carles Gallego,
secretari general de CCOO de Catalunya, i Javier Jiménez,
secretari general de la FSC estatal.
Diego Martínez Peinado de la secció sindical de CCOO a RTVE,
tot recordant el valor del sindicat, la lluita d’ahir i d’avui, donà
pas a les intervencions de Carles Vallejo (històric sindicalista de
la SEAT que va ser represaliat pel franquisme i va estar exiliat ) i
la salutació gravada d’Isma Blanco (estudiant que durant la vaga
general de març del 2012 va ser detingut i va patir presó preventiva
fins al seu alliberament i absolució). Tots dos van refermar la
importància de la mobilització i la solidaritat.

Podeu veure tot l’acte punxant aquest enllaç
https://www.youtube.com/watch?v=6y4HR-0-jbY

L’acte va comptar, per finalitzar, amb un missatge gravat d’Ignacio
Fernández Toxo, de suport a Ricardo, i la intervenció de Manuel
Fages, secretari general de la FSC de Catalunya, que va exigir un
posicionament clar de l’Ajuntament de Barcelona, i tot seguit va
cloure l’acte convocant tots i totes els assistents a la manifestació
que es va iniciar a partir de les 13 hores des de la porta del
sindicat fins la Subdelegació del Govern per entregar un manifest,

Tot seguit el company José Luís Martín de la Secció Sindical de
Transports de Barcelona, mostrant el seu suport a Ricardo, va
fer un recorregut de les mesures del PP i que CCOO rebutgem,
i va donar pas a la intervenció de Pau Núñez, advocat defensor
de Ricardo, que va incidir a evidenciar l’actuació de la fiscalia,
absolutament injusta i desproporcionada, i la necessitat de derogar
l’article 315.3 del Codi penal i la llei de seguretat ciutadana.
Eugènia Valero de la Secció Sindical de l’Ajuntament de Barcelona
refermà el compromís solidari de la secció sindical, i va donar pas
a les intervencions de diferents organitzacions sindicals europees
que van participar a l’acte per mostrar la seva solidaritat amb
Ricardo i amb la campanya “Vaga No És Delicte”. Tiny Hobbs
de VER.DI de la regió de Frankfurt, a banda de mostrar el suport
solidari, es va comprometre en nom de VER.DI a realitzar actes
de suport i recollida de signatures a Alemanya i presentar-les als
consolats i ambaixada espanyola. Pierre Place, secretari general de
CGT de Perpinyà, que va transmetre la solidaritat amb una lluita
que és també de la CGT. Fabio Ghelfi de la CGIL de Lombardia
que per mitjà d’una gravació va manifestar el suport del sindicat
italià.
Marina Guerra de la Secció Sindical d’AENA va ressaltar la
necessitat de la solidaritat i el compromís confederal per fer front
a l’ofensiva repressiva contra l’acció sindical perquè “Vaga No És
Delicte”, i tot seguit va donar pas a la intervenció del company
Pepe Alcázar, un dels 8 d’AIRBUS, que van ser absolts. Pepe
AlcÁzar va informar amb detalls del procés que van viure a
AIRBUS i la importància de la solidaritat del conjunt del sindicat
perquè aquest és un tema del conjunt del sindicat, i va reiterar el
seu suport actiu al company Ricardo.
Manuel Ignacio Pérez Freire, secretari general de la Secció
Sindical de Metro, amb una breu intervenció, va donar pas a
la intervenció de Manuel Tagüas, secretari general del Sector
Ferroviari Estatal de la FSC-CCOO, i, finalment, la intervenció
del company Ricardo Vercher que de manera emotiva va agrair la
solidaritat, i va refermar el seu compromís amb CCOO i la lluita
sindical.
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IMATGES DE L’ACTE I MANIFESTACIÓ

Joan Carles Gallego

Intervenció de Diego Martinez Peinado de la secció
sindical de RTVE

Javier Jimenez secretari general FSC estatal

Intervenció de Carles Vallejo
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José Luís Martín dela secció sindical d’Autobusos
de Barcelona

Tiny Hobbs del sindicat VER.DI amb Ricard Bellera

Pau Nuñez advocat de Ricardo Vercher
Pierre Place de la CGT Perpignan

Eugènia Valero secció sindical Ajuntament Barcelona
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Intervenció de Marina Guerra de la secció
sindical d’AENA

Intervenció de Pepe Alcazar, un dels 8 d’AIRBUS
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Manuel Tagüas secretari general sector ferroviari
estatal FSC
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Ricardo Vercher
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El Consell Nacional de la CONC aprova SOLIDARITAT INTERNACIONAL AMB
RICARDO VERCHER
resolució de suport a Ricardo Vercher
RESOLUCIÓ DEL CONSELL NACIONAL Estimados compañeros y compañeras
DE LA CONC EN SOLIDARITAT AMB El departamento de correos y Environment Nr. 10
RICARDO VERCHER
de Hessen, os apoya

VAGA NO ÉS DELICTE
#VagaNoEsDelicte

El proper dia 4 de novembre de 2016, Ricardo Vercher, delegat i membre de la secció sindical de CCOO de METRO
Barcelona, s’enfronta a una petició fiscal de 5 anys de presó, així com inhabilitació especial per l’exercici del dret de
sufragi passiu durant el temps de durada de la condemna, a
més de 42 mesos de multa amb un cost de 12 € per dia que
significa una quantitat superior a 15.000 €.
És una petició absolutament desproporcionada per suposades actuacions durant la vaga general del 14 de novembre
de 2014 (l’acusació és de punxar rodes d’un autobús de
Barcelona, amb uns danys públics que com a màxim, la mateixa fiscalia valora en 477,10 €). En aquest cas, com d’altres, la fiscalia actua d’ofici aplicant l’article 315.3 del Codi
Penal argumentant que la seva actuació és constitutiva d’un
delicte de coaccions, i sense que l’empresa, TMB, fes cap
tipus de denúncia dels fets.

------

Acte solidari internacional amb Ricardo a
Frankfurt

L’actuació de la fiscalia, torna a evidenciar la necessitat de
derogar l’article 315.3 del Codi Penal. En el nostre país, i
durant més de 35 anys, els treballadors i treballadores han
exercit democràticament i constitucionalment, el dret de
vaga. A partir de 1995, però apareix al codi penal l’article
315.3 que amb la coartada de castigar el delicte de coacció
vinculat amb el dret al treball, pretén la criminalització dels
piquets informatius de vaga, amb l’objectiu de dissuadir als
treballadors i treballadores vaguistes del seu dret a estendre
l’efectivitat de la vaga i condicionar la resposta laboral a les
reformes legislatives injustes i atemptatòries contra els drets
dels treballadors i treballadores. El cas de Ricardo Vercher
és part de l’ofensiva per la criminalització del dret de vaga.

Davant d’aquesta intervenció dels poders públics contra la
llibertat sindical i l’exercici del dret de vaga que s’expressa en una petició fiscal absolutament desmesurada contra el
company Ricardo Vercher, el Consell de la CONC es manifesta contrari a l’actuació del Ministeri Fiscal, i exigim, per
tant, la retirada de la petició fiscal, així com la derogació de
l’article 315.3 del Codi Penal.
federació de serveis a la ciutadania
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La FSC estatal aprova una resolució
en solidaritat amb Ricardo Vercher
FSC-CCOO aprueba una resolución en solidaridad con
Ricardo Vercher
La Comisión Ejecutiva Federal de FSC-CCOO exige la
retirada de la petición fiscal y la derogación del artículo
315.3 del Código Penal, solidarizándose con el compañero Ricardo Vercher y los más de 300 sindicalistas que en
la actualidad están sometidos a procedimientos judiciales por su participación en procesos reivindicativos.

FSC-CCOO aprueba una resolución en solidaridad con Ricardo Vercher
Resolución de la Comisión Ejecutiva Federal de FSC-CCOO
en solidaridad con Ricardo Vercher:
El 4 de noviembre, Ricardo Vercher, delegado y afiliado de
la Sección Sindical de CCOO en el Metro de Barcelona, será
juzgado por su participación en un piquete en la Huelga General del 14 de noviembre de 2012, con una petición del fiscal de 5 años de prisión, así como la inhabilitación especial
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de duración de la condena, además de 42 meses de
multa de 12 euros por día, lo que supone un coste superior
a 15.000 euros.

Este nuevo caso de persecución del derecho de huelga
vuelve a evidenciar la necesidad imperiosa de derogar el
artículo 315.3 del Código Penal, que se usa como un instrumento agresivo contra los derechos laborales y sindicales de la gente trabajadora.
La aplicación de este artículo y la campaña desplegada
por los políticos conservadores y sus medios de propaganda, pretenden criminalizar las luchas de trabajadoras
y trabajadores, penalizando el ejercicio del derecho de
huelga y coaccionando la actuación constitucional de los
piquetes informativos que nuestra legislación contempla.
La campaña emprendida contra el derecho de huelga,
que la considera un delito, quiere intimidar las movilizaciones laborales al reducir con comportamientos autoritarios, inaceptables en una sociedad democrática, el libre
ejercicio del derecho de huelga, que tratan de convertir
en una referencia sin sentido, en un ejercicio inaplicable.
El caso de Ricardo Vercher es un nuevo episodio de esta
campaña conservadora para limitar las libertades en el
Estado español, lo que nos obliga a defender los derechos
y las libertades que son un patrimonio de la ciudadanía.
La Comisión Ejecutiva Federal de FSC-CCOO exige la
retirada de la petición fiscal y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, solidarizándose con el compañero Ricardo Vercher y los más de 300 sindicalistas
que en la actualidad están sometidos a procedimientos
judiciales por su participación en procesos reivindicativos.

La petición es brutalmente desproporcionada, al imputársele
en la acusación el haber pinchado ruedas de un autobús en Barcelona, que la Fiscalía valora en
477,10 euros.
La Fiscalía se ampara en este
caso, como en otros muchos,
aplicando de oficio el artículo
315.3 del Código Penal, disposición autoritaria y antidemocrática, que se usa bajo el argumento de que la actuación del
compañero Ricardo es constitutiva de un delito de coacciones,
pese a que TMB, la empresa
propietaria del vehículo, no
haya presentado denuncia de
ningún tipo al respecto.
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Ahir, avui, demà:

VAGA NO ÉS DELICTE
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