
 

 

 

 

 

 
Com ja sabeu, el dilluns 30 de juny vam viure la jornada de vaga conjunta amb els comitès de 
contractes de Telefónica a Barcelona. Es la primera vaga d'aquestes característiques feta mai a 
l'entorn telefònic i pensem que obre una via de defensa dels drets laborals a Telefònica que no hem 
d'abandonar ja.  

Al voltant de 400 persones (396) van secundar la vaga a Barcelona, en unes dates molt 
complicades, amb molta plantilla de vacances i amb un entorn difícil per la manca de suport real de 
diverses forces sindicals (CCOO, UGT i STC) del comitè d'empresa, la confusió creada per la 
desconvocatòria de la vaga estatal contra els acomiadaments de Saragossa. La jornada va culminar 
amb  la flashmob que vam fer davant la Sagrada Família i que va ser molt vistosa i bonica per la 
quantitat de treballadores i treballadors de diferents empreses allà representades; milers de 
persones de Tots països van a conèixer la lluita dels treballadors i treballadores de Telefónica. 

Malintencionadament l'empresa va calcular els serveis mínims sobre el total de la plantilla, no sobre 
la previsible plantilla efectiva, molt menor degut a l'inici de les vacances de molta gent. Tenint en 
compte tot això, la participació real va arribar al 25% de la plantilla efectiva de Telefónica a 
Barcelona, descomptant serveis mínims i personal fora de conveni. A les contractes, la participació 
en les empreses que convocaven la vaga des dels comitès ha arribat al 90 % a Abentel, al 75% a 
Cotronic, i a seguiments menors en d'altres, que deixen la mitjana en un 30% de participació. Són 
dades esperançadores, encara que modestes, ja que deixen ben oberta la porta a futures 
mobilitzacions. 

Cal esmentar que molts treballadors i treballadores convocades a la vaga tenien molt difícil fer-la. El 
personal subcontractat i autònom corrien el risc de ser acomiadats donat el nivell de precarietat en 
què viuen. Tot i així, saludem el gest d'aquestes persones que van secundar la vaga i assistir a la 
flashmob. 

El nivell de seguiment de la vaga ens situa davant la possibilitat de seguir treballant per aconseguir 
una coordinació sindical més gran i assolir els objectius conjunts que ens hem plantejat. En aquest 
sentit, la reunió de valoració de comitès que convocaven la vaga ha estat molt positiva i tots i totes 
ens hem felicitat de l'esforç realitzat i del fet que sortim de la vaga més fortes del què hem entrat. 
Tanmateix, la participació de representants sindicals de comitès de dues noves empreses ens ha 
donat una gran alegria: ATENTO-Meridiana i Telefónica-Móviles. 

Partim de la base que, per separat, no farem més que retrocedir i perdre davant el patró final 
(Telefónica) ja que la única forma de pressió que tenim els i les treballadores del sector és 
absolutament ineficaç si fem vaga per separat. Tot el demés són pegats o parxes a una situació que 
dia a dia empitjora i que no podem fer-hi front, si no és comptant amb la resta de gent que treballa 
amb nosaltres i que juntes podem donar-nos suport i aturar la producció. Des d'aquest 
convenciment, sentim una gran satisfacció per la gent que ha donat suport a aquesta línia de treball.  

Som ben conscients de la feina que tenim per endavant i de les dificultats que hi trobarem per fer-
la.Però també som conscients que és la única manera efectiva de defensar realment els nostres 
drets. Per aquest motiu, ens emplacem a fer un treball seriós, constant, amb la voluntat ferma 
d'estendre aquesta lluita a nivell estatal, a implicar també els sindicats que fins avui, ens han donat 
l'esquena, però que creiem que hauran d'acabar també donant suport al que és inevitable: la 
necessitat dels i les treballadores de lluitar juntes per no ser atropellades per la direcció de la 
multinacional Telefónica. 

MATEIXA FEINA, MATEIX SOU! 

TOTES I TOTS A PLANTILLA! 
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