
UNIDAS POLO BEN COMÚN

8 ANOS LOITANDO 
POLAS NECESIDADES 
DAS PERSOAS TRABALLADORAS

Claridade, transparencia, coherencia as nosas liñas de actuación 
coñecedoras das barreiras as que nos enfrontamos e  debemos 

derrubar.  

Quen queres que sexa o teu portavoz e sente enfronte da 
empresa nunha negociación no futuro?

2018-2022

4 ANOS MÁIS 
DE LOITA SINDICAL

2018

Novembro  Concentración CUT NON ao ERTE

Afectación a ámbolos dous sistemas polas mobilidades dos 
tempos parciais ao FdS e Noite.
+ Flexibilidade quenda variable S1, horarios variables entre as 
6h-9h e posibilidade sábados.
ERTE para os fixos eventuais sen protección.

Outubro   Eleccións 2018, a CUT consegue 9 
representantes 

Novembro  CUT explicando as consecuencias do ERTE

www.cutgaliza.org/citroen/
citroen@cutgaliza.org

tlf. 695 151 270

RESUMO
 ACTIVIDADE SINDICAL

RESUMO 
INSPECCIÓN

RESUMO PREVENCIÓN - 
SAÚDE LABORAL

RESUMO 
XURÍDICOAsemblea explicativa negociación ERTE.

Supresión quenda de tarde S1, mobilidades a dedo para o S2, perda do 
complemento a quendas 30 €/mes. 

Grazas a confianza das persoas traballadoras, a CUT consegue máis 
capacidade de acción fronte as problemáticas en Citroen. 

SINDICALISMO NECESARIO

ACUT ocupou nestes catro anos o SINDICALISMO NECESARIO 
demostrando ser o garante na defensa das necesidades das 

prsoas traballadoras, fiscalizando as accións da empresa e dos 
docmentos negociados, solicitando a documentación necesaria 

e analizando as consecuencias. 
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2019

Abril   Mobilización pola saúde

Abril   
Desescalada

Xullo 
Con mascarilla e máis producción

1ºMaio   Loitando na rúa
Maio   Folga montaxe
Fomos excluídas polos convocantes. A CUT traballou por 
que a folga foxe un éxito. Xa todos sabemos como 
rematou, ao non estar a CUT entre os convocantes.

Outubro   
Análise perdas salariais

Comparativa beneficios
con custe de persoal

Analizamos o custe laboral medio 
no sector, co custe laboral en 
Citroen.

Outubro   
Abuso nas cargas de traballo

É urxente que se mude o ritmo de traballo 
actual ante o seu incremento constante. 
As mascarillas non desaparecen.

Non asumamos con normalidade condicións 
laborais perxudiciais.

Decembro
Visualización condicións laborais

2020

Febreiro
Manifestación por un convenio digno

Marzo
Manifestación reclamando a 
responsabilidade social

1ºMaio  Manifestación

Abril
NON a discriminación

Xullo  Concentración na 
Inspección

2021
Abril  O foco na saúde 

Xuño  Denunciando a precariedade na 
automoción

Outubro   
Concentración 
Mutua Universal

Outubro   
Concentración Xuizo 
ao ERTE

2022

Este ERTE deixou sen cobertura aos 
fixos a tempo parcial e aos eventuais. 
Non traballas non cobras, os asinantes 
así o decidiron. Compensación mínima 
aos tempos completos, preavisos 
abusivos e modificacións constantes.

Reclamando da Inspección de 
Traballo máis implicación.

A nosa saúde defendese dia a dia.
Sen saúde nin dereitos, non temos futuro.

As consecuencias dun 
protocolo que quedou 
nas mans da empresa: 
improvisación, redución 
velocidade liñas, 
eliminación descansos …

A empresa prioriza os beneficios por 
enriba da saúde.

Tras un mes explicando porque mereciamos máis nun convenio que tan so asinou un sindicato.

Loitando contra a precariedade da nosa saúde

Denunciando nunha manifestación o 
pouco que devolve Stellantis á 
sociedade.

Reivindicamos que 
queremos traballar 
e que non se 
deteriore a nosa 
saúde.

Visualizando as problemáticas de Stellantis na rúa.

STELLANTIS marca a precariedade na automoción.

Novembro   



2019

Abril   Mobilización pola saúde

Abril   
Desescalada

Xullo 
Con mascarilla e máis producción

1ºMaio   Loitando na rúa
Maio   Folga montaxe
Fomos excluídas polos convocantes. A CUT traballou por 
que a folga foxe un éxito. Xa todos sabemos como 
rematou, ao non estar a CUT entre os convocantes.

Outubro   
Análise perdas salariais

Comparativa beneficios
con custe de persoal

Analizamos o custe laboral medio 
no sector, co custe laboral en 
Citroen.

Outubro   
Abuso nas cargas de traballo

É urxente que se mude o ritmo de traballo 
actual ante o seu incremento constante. 
As mascarillas non desaparecen.

Non asumamos con normalidade condicións 
laborais perxudiciais.

Decembro
Visualización condicións laborais

2020

Febreiro
Manifestación por un convenio digno

Marzo
Manifestación reclamando a 
responsabilidade social

1ºMaio  Manifestación

Abril
NON a discriminación

Xullo  Concentración na 
Inspección

2021
Abril  O foco na saúde 

Xuño  Denunciando a precariedade na 
automoción

Outubro   
Concentración 
Mutua Universal

Outubro   
Concentración Xuizo 
ao ERTE

2022

Este ERTE deixou sen cobertura aos 
fixos a tempo parcial e aos eventuais. 
Non traballas non cobras, os asinantes 
así o decidiron. Compensación mínima 
aos tempos completos, preavisos 
abusivos e modificacións constantes.

Reclamando da Inspección de 
Traballo máis implicación.

A nosa saúde defendese dia a dia.
Sen saúde nin dereitos, non temos futuro.

As consecuencias dun 
protocolo que quedou 
nas mans da empresa: 
improvisación, redución 
velocidade liñas, 
eliminación descansos …

A empresa prioriza os beneficios por 
enriba da saúde.

Tras un mes explicando porque mereciamos máis nun convenio que tan so asinou un sindicato.

Loitando contra a precariedade da nosa saúde

Denunciando nunha manifestación o 
pouco que devolve Stellantis á 
sociedade.

Reivindicamos que 
queremos traballar 
e que non se 
deteriore a nosa 
saúde.

Visualizando as problemáticas de Stellantis na rúa.

STELLANTIS marca a precariedade na automoción.

Novembro   



2019

Abril   Mobilización pola saúde

Abril   
Desescalada

Xullo 
Con mascarilla e máis producción

1ºMaio   Loitando na rúa
Maio   Folga montaxe
Fomos excluídas polos convocantes. A CUT traballou por 
que a folga foxe un éxito. Xa todos sabemos como 
rematou, ao non estar a CUT entre os convocantes.

Outubro   
Análise perdas salariais

Comparativa beneficios
con custe de persoal

Analizamos o custe laboral medio 
no sector, co custe laboral en 
Citroen.

Outubro   
Abuso nas cargas de traballo

É urxente que se mude o ritmo de traballo 
actual ante o seu incremento constante. 
As mascarillas non desaparecen.

Non asumamos con normalidade condicións 
laborais perxudiciais.

Decembro
Visualización condicións laborais

2020

Febreiro
Manifestación por un convenio digno

Marzo
Manifestación reclamando a 
responsabilidade social

1ºMaio  Manifestación

Abril
NON a discriminación

Xullo  Concentración na 
Inspección

2021
Abril  O foco na saúde 

Xuño  Denunciando a precariedade na 
automoción

Outubro   
Concentración 
Mutua Universal

Outubro   
Concentración Xuizo 
ao ERTE

2022

Este ERTE deixou sen cobertura aos 
fixos a tempo parcial e aos eventuais. 
Non traballas non cobras, os asinantes 
así o decidiron. Compensación mínima 
aos tempos completos, preavisos 
abusivos e modificacións constantes.

Reclamando da Inspección de 
Traballo máis implicación.

A nosa saúde defendese dia a dia.
Sen saúde nin dereitos, non temos futuro.

As consecuencias dun 
protocolo que quedou 
nas mans da empresa: 
improvisación, redución 
velocidade liñas, 
eliminación descansos …

A empresa prioriza os beneficios por 
enriba da saúde.

Tras un mes explicando porque mereciamos máis nun convenio que tan so asinou un sindicato.

Loitando contra a precariedade da nosa saúde

Denunciando nunha manifestación o 
pouco que devolve Stellantis á 
sociedade.

Reivindicamos que 
queremos traballar 
e que non se 
deteriore a nosa 
saúde.

Visualizando as problemáticas de Stellantis na rúa.

STELLANTIS marca a precariedade na automoción.

Novembro   



2019

Abril   Mobilización pola saúde

Abril   
Desescalada

Xullo 
Con mascarilla e máis producción

1ºMaio   Loitando na rúa
Maio   Folga montaxe
Fomos excluídas polos convocantes. A CUT traballou por 
que a folga foxe un éxito. Xa todos sabemos como 
rematou, ao non estar a CUT entre os convocantes.

Outubro   
Análise perdas salariais

Comparativa beneficios
con custe de persoal

Analizamos o custe laboral medio 
no sector, co custe laboral en 
Citroen.

Outubro   
Abuso nas cargas de traballo

É urxente que se mude o ritmo de traballo 
actual ante o seu incremento constante. 
As mascarillas non desaparecen.

Non asumamos con normalidade condicións 
laborais perxudiciais.

Decembro
Visualización condicións laborais

2020

Febreiro
Manifestación por un convenio digno

Marzo
Manifestación reclamando a 
responsabilidade social

1ºMaio  Manifestación

Abril
NON a discriminación

Xullo  Concentración na 
Inspección

2021
Abril  O foco na saúde 

Xuño  Denunciando a precariedade na 
automoción

Outubro   
Concentración 
Mutua Universal

Outubro   
Concentración Xuizo 
ao ERTE

2022

Este ERTE deixou sen cobertura aos 
fixos a tempo parcial e aos eventuais. 
Non traballas non cobras, os asinantes 
así o decidiron. Compensación mínima 
aos tempos completos, preavisos 
abusivos e modificacións constantes.

Reclamando da Inspección de 
Traballo máis implicación.

A nosa saúde defendese dia a dia.
Sen saúde nin dereitos, non temos futuro.

As consecuencias dun 
protocolo que quedou 
nas mans da empresa: 
improvisación, redución 
velocidade liñas, 
eliminación descansos …

A empresa prioriza os beneficios por 
enriba da saúde.

Tras un mes explicando porque mereciamos máis nun convenio que tan so asinou un sindicato.

Loitando contra a precariedade da nosa saúde

Denunciando nunha manifestación o 
pouco que devolve Stellantis á 
sociedade.

Reivindicamos que 
queremos traballar 
e que non se 
deteriore a nosa 
saúde.

Visualizando as problemáticas de Stellantis na rúa.

STELLANTIS marca a precariedade na automoción.

Novembro   



https://twitter.com/cutcitroen
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