CONCENTRACIONS DE PIQUETS INFORMATIUS A L’ILLA DE MALLORCA

Aquests es dividiran per municipis de la següent manera:

 A la zona Manacor - Felanitx es concentraran a les zones turístiques i, en el cas
dels municipis de Manacor i Felanitx, als polígons industrials i a les zones
comercials. El responsable de zona turística serà en Guillem Vadell, i el
responsable del municipi de Manacor, en Pedro Calvo. Les concentracions es
realitzaran:
• 07.30 hs, a Cala Millor, davant l’hotel “Bahia del Este”.
• 07.30 hs, a Cala Bona, a la Plaça d’Eivissa.
• 10.30 hs, a la plaça Ramon Llull de Manacor i, posteriorment, es distribuirien
cap a les zones comercials i polígons industrials.
• A partir de les 7.30 hs. hauria un piquet a l’Hospital de Manacor.
 A la zona d’Alcúdia, Pollença i Ca’n Picafort es seguirà el mateix criteri que a
Manacor. El responsable serà en Pere Crespí. Concentració a l’hotel “Ciudad
Blanca” (parada de taxis), a les 7.30 hs. Els piquets es distribuiran posteriorment
allà.
 A la zona d’Inca, Lloseta i Binissalem, la responsable es na Begoña Reboredo
Concentració a Inca a les 7.30 hs. davant l’Ajuntament.
 Al municipi de Sóller, aquesta tasca la desenvoluparia la delegació de Sóller. El
responsable serà n’Hipólito Bautista. Concentració a partir de les 8.00 hs. a la
Plaça de la Constitució. Després es distribuirien a les zones comercials, de
transport i turística.
 Als municipis de Calvià i Andratx, el responsable serà José A. Pérez Espinosa.
•
•
•

A la zona de Magalluf, el responsable serà José A. Pérez. La concentració
serà a les 9.30 hs. als locals de CCOO i UGT de Magalluf.
A la zona de Santa Ponça, a Los Pinos, a les 9.30 hs. Responsable: Rafel
Huete.
Peguera, a les 9.30 hs. Responsable: Juan Villaverde.

 Al municipi de Marratxí, al centre comercial ALCAMPO s’ha de garantir el seu
tancament, així com el del polígon industrial. A aquesta zona la responsabilitat
seria de la federació d’Hoteleria- Comerç, i al polígon industrial seria de Transports.
A les 9.00 hs en el centre ALCAMPO i posteriorment es distribuiran els piquets allà.
 Al municipi de Palma,
Platja de Palma, Responsable: José García
•

A la zona de s’Arenal, les concentracions serien a les 9.30 a “Las
Maravillas”.

•
•

A la Plaça de la Església de Ca’n Pastilla a les 9.30.
A la zona de s’Arenal de Llucmajor, a la Plaça Taronja a les 9.30

Zona del port, Responsable: Xisco Mulet. Es concentraran a les 7.00 hs. devora
el bar “Pesquero”.
•

A la zona de l’auditori de Palma la concentració seria a l’auditori del Passeig
Marítim, a les 9.30 hs.

Zones comercials de Palma centre, Responsable: Marga Bárez. La zones
comercials es subdividirien en tres, concentrant-se en Plaça d’Espanya (Estació
Intermodal 6.00 hs. i Cort a les 7.30 hs.), Plaça Major i Plaça Joan Carles I a partir
de les 9.30 hs.:
•
•
•

Plaça de Cort a les 7.30 hs, Responsable: Marga Bárez
Plaça d’Espanya, a les 8.30 hs, Joana M. Alorda,
Plaça Juan Carles I, a les 8.30 hs, Maite Silva,

Polígons industrials, Responsable: Tomás Navarro
• Al polígon industrial de Son Castelló, Els piquets informatius es
concentrarien a les 7.00 hs., a la rotonda de Gran Via Asima i es distribuirien
a la resta de rotondes del polígon industrial.
• Al polígon de Son Fuster la concentració es realitzaria davant “Sa Nostra”
• Als polígons de Son Valentí i Ca’n Valero la seva ubicació seria a les
rotondes d’entrada. La concentració seria a la rotonda del centre comercial
“DECATHLON”. (Departament de la Joventut)
Als centres comercials de “CARREFOUR”, Concentració a partir de les 9.30 hs.
Als centres sanitaris de Son Llàtzer, Son Dureta i als privats s’han d’encarregar
dels piquets el sectors corresponents de les àrees concretes. Concentració a partir
de les 7.00 hs.
Zona aeroportuària, Responsable: Manolo Pelarda. A les 22.30 hores del dia 28,
els representants legals dels treballadors del sector aeri es concentraran a la
sortida del pàrking de l’aeroport (responsable Llorenç Dolç, telèfon). A les 00.00 hs
es concentraria el piquet global al pàrking d’autocars (Sortida de viatgers).
EMAYA, Responsable: Miguel A. Carlos. A les 22,00 hores del dia 28 el primer
piquet informatiu sortirà de les seus del sindicats i es dirigirà cap a EMAYA.
EMT, Responsable: Alfonso Montes. A les 4.00 hs. del mati del dia 29, el piquet
informatiu d’EMAYA i de l’aeroport es concentraran a les cotxeres de l’EMT.
A tenir en compte: a partir de las 6.00 hs es mantindrà un reten per cobrir les
cotxeres d’Ultramar Express i Salas Simó.
Zona Son Espases, A les 06.30 del matí, una part del piquet central es desplaçarà
a Son Espases.

GESA ENDESA, Responsable per la UCA: Xisca Genovart. A les empreses
energètiques, els piquets seran organitzats per FIA. Responsable: Rosi García. La
secció sindical de GESA ENDESA s’encarregarà de les seves seus.
Als centres educatius, assistencials i Universitat de les Illes Balears, a partir
de les 7.30 hs, els piquets informatius seran organitzats per la FETE-UGT.
Responsables: Carme Santamaria i Cati J. Morey.

CRITERIS GENERALS A TENIR EN COMPTE

A partir de les 20.30 hs. fins les 21.30 hs. del dia 28, la concentració de tots els dirigents,
afiliats, etc, es realitzarà a la seu d’UGT a Palma. A continuació uns aniran cap a EMAYA i
la resta cap a l’aeroport de Palma, i seguidament cap a les cotxeres de l’EMT. A
continuació, al voltant de les 6.00 hs es repartiran els piquets a l’Estació Intermodal (Plaça
d’Espanya) i Son Espases.
De les 22.00 hs. del dia 28 fins a les 18.00 del dia 29, la seu d’UGT romandrà oberta. Els
piquets responsables de cada una de les zones tendran els telèfons dels serveis jurídics.

