
      CERVO

Xoán Antonio  Estúa  García,  concelleiro  portavoz  do Grupo Municipal  do 
Bloque Nacionalista Galego na corporación Municipal de Cervo, ao abeiro 
da lexislación vixente.

EXPON:

A sesión plenaria ordinaria de 13 de maio de 2009 tratou por iniciativa do BNG una 
moción que istaba á corporación Municipal a apoiar o mantemento dos postos de 
traballo e a viabilidade da Cerámica de Sargadelos que foi emendada polos Grupos 
Municipais  do  PP  e  PSOE  quedando  como  puntos  do  acordo  aprobados  por 
unanimidade os seguintes:

“PRIMEIRO.- Amosar o seu apoio e solidariedade cos traballadores e traballadoras  
da  Cerámica  de  Sargadelos  afectados  polo  ERE  temporal,  a  agardar  a  pronta  
resolución dos problemas que afectan a esta empresa.
SEGUNDO.- Instar ao Goberno municipal a manter – tal e como está a efectuar ata 
o  momento  –  tarefas  de interlocución entre  a empresa,  os  representantes  dos 
traballadores  e  a  Xunta  de  Galicia,  no  obxectivo  de  garantir  a  viabilidade  do 
proxecto empresarial e cultural que esta compañía representa, os dereitos laborais 
do seu cadro de persoal e o mantemento dos postos de traballo actuais.
TERCEIRO.-  Instar  ao  Goberno  municipal  a  intermediar  ante  as  distintas 
administracións  públicas  e nomeadamente,  ante  a Xunta  de Galicia,  o Goberno 
Central e a Deputación Provincial de Lugo, para que comprometan o seu apoio á 
Cerámica  de  Sargadelos,  como son  as  cuestións  de  índole  laboral  (defensa  do 
mantemento dos postos de traballo),  cultural  (potenciación da labor cultural  de 
Sargadelos en coordinación coa acción institucional das administracións públicas:  
uso das súas figuras como agasallos, premios ou imaxes institucionais como as do 
Xacobeo  2010),  industrial  e  económico  (promoción  do  I  +  D  +  i  e  do  
desenvolvemento empresarial dunha empresa representativa da calidade galega no 
mundo) así como outras que poidan desenvolverse dun xeito positivo para garantir  
o futuro e a viabilidade da empresa e do beneficio social que está reporta.”

14 meses despois e con dous EREs encadeados, o último aínda sen rematar, a 
empresa  anuncia  a  presentación  dun  terceiro  ERE  que  levaría  aparellada  unha 
extinción  de  contratos,  concretamente  34  postos  de  traballo  na  planta  de 
Sargadelos e 30 na de Sada, amparándose nun informe de viabilidade encargado 
polo propio grupo empresarial. 

O Grupo de Ceramicas de Sargadelos, S.L. conta cun cadro de persoal nas súas 
instalacións de Cervo de aproximadamente 121 persoas, moitas delas veciños e 
veciñas do concello de Cervo que están sumamente preocupadas polos anuncios da 
empresa de prescindir de 34 postos de traballo, o 40% do seu cadro de persoal que 
maioritariamente está formado por mulleres que realizan un traballo especializado 



na fabricación de cerámica de alta calidade e cun valor engadido importantísimo 
que ademais ven sendo dende a súa inauguración en 1970 unha referencia cultural 
e turística de primeiro orde non só para o concello de Cervo, senón tamén para o 
conxunto do país.

Os  acordos  do  pleno  do  13  de  maio  vinculaban  ao  goberno  municipal  a  unha 
mediación  con  outras  administracións  para  buscar  solucións  que  permitan  a 
viabilidade desta empresa e o mantemento dos postos de traballo existentes, o 
propio Tte, de Alcalde e parlamentar do PP no parlamento galego anunciaba en 
nota de prensa publicada o 6 de maio “a súa disposición a traballar para garantir  
totalidade dos postos de trabalo de Sargadelos e a facer xestións diante da Xunta 
de  Galiza  co  obxectivo  de  garantir  cada  un  dos  postos  de  traballo  da  fábrica 
mariñá”

Pregunta:

1.- Cales foron as xestións realizadas polo goberno municipal con outras 
administracións  para  apoiar  a  viabilidade  do  Grupo  de  Cerámicas 
Sargadelos?

2.-  A que administracións se dirixiron e en que datas se fixeron estas 
xestións?

3.- Que respostas deron as administracións requiridas en relación a este 
tema?

4.-  Cales  foron  as  xestións  realizadas  polo  Tte.  Alcalde,  José  Manuel 
Balseiro,  en  relación  a  este  tema?,  en  que  consistiron?,  a  que 
administracións da Xunta de Galiza se dirixiron?, cales foron os resultados 
destas xestións?

Asdo.:

Xoán Antón Estúa García
Concelleiro do Grupo Municipal do BNG

Cervo, 14 de xullo de 2010.

AO ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE CERVO

 


