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Diu el refrany: “cuando las barbas del vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”… 

Doncs bé, a Endesa, empresa que ha portat a Telefónica sempre quatre o cinc anys de capdavantera en la 

destrucció de llocs i condicions de treball, porten més d’un any sense conveni.  

https://diaritreball.cat/els-treballadors-dendesa-inicien-mobilitzacions-contra-el-bloqueig-del-

conveni-i-el-desmantellament-de-lempresa/ 

Endesa ha estat pionera en subcontractar feines centrals de l’empresa, aplicar ERE’s més o menys 

daurats, fins i tot el nostre PSI és una còpia dels que va fer Endesa al seu dia…i finalment, ha estat 

venuda a una empresa estrangera, italiana, Enel. 

Ara els sindicats es troben amb el fet que la Direcció d’Endesa ha dit prou de PSI. No només això, sinó 

que per marcar territori, ha fet tornar unes desenes de persones cap a treballar un altre cop. Algun cas ha 

estat especialment sagnant perquè la persona ja havia venut el pis de Madrid i ara vivia a Ponferrada.  

En conseqüència amb això, el conveni ha estat paralitzat molt de temps, fins a la vaga del 12 d’Abril pas-

sat i sembla que s’avenen a seure un altre cop, però siguem realistes…un any i mig sense conveni obeeix 

a que la gent que queda Endesa només és estructura, oficines i comercials. No queda ningú a l’àrea tècni-

ca (una altra similitud, si permetem que el pla de Telefónica de liquidar Operacions es dugui a terme) i 

quan hi ha vaga, el servei no se’n ressent perquè no queda ningú per maniobrar al carrer (a diferència 

d’Elecnor, que al primer dia de vaga ja va aconseguir deixar sense subministrament elèctric àmplies capes 

del teixit urbà i industrial de Barcelona). 

Les notes informatives que publiquen no semblen, malgrat el canvi de llenguatge, abans més obertament 

temorós del futur, albirar canvis significatius, no sabem si per dissimular la impotència sindical o perquè 

realment hi ha avenços més enllà de comunicats on només hi ha bones paraules. http://shorturl.at/abkvN 

La reflexió que volem llençar nosaltres és que a Telefónica portem el mateix camí però encara som a 

temps d’evitar de caure en la irrellevància sindical i laboral, amb la indefensió que això comportaria.  

Hem d’exigir als sindicats de la mesa negociadora del CEV, però també als presents al CI de Telefónica, 

minoritaris inclosos, un ferm compromís que assumiran la contractació de personal de relleu per a totes 

les baixes que es produeixin a Telefónica, i fins i tot un percentatge de les que ja han marxat.  Per motius 

obvis de capacitat de lluita conjunta, aquesta gent ha de ser la que ja treballa de forma subcontractada per 

a Telefónica. És a dir, si volem tenir força per forçar l’empresa a rectificar els nefastos plans que ens té 

preparats, hem de comptar amb la força de la gent que JA TREBALLA per a Telefónica. Altrament, la 

nostra lluita no tindria la mateixa repercussió ni de bon tros. 

Les contractes, ara just fa quatre anys, ja van protagonitzar la vaga més contundent i seriosa en reivindi-

cació d’unes condicions laborals i salarials dignes. Van demostrar que es pot i que s’ha de lluitar, van fer 

una vaga de dos mesos i mig, van ocupar la botiga de Movistar de Pça Catalunya i van aconseguir unes 

millores que, encara que lluny de les nostres condicions, van fer que pagués la pena haver lluitat. Només 

va faltar la lluita conjunta de la plantilla de Telefónica, nosaltres, que haguéssim pogut decantar la balan-

ça de forma absoluta i substancial cap a les millores de totes les plantilles. 

Però clar, i fem recordatori, la vaga va esclatar durant les eleccions sindicals a Telefónica de 2015, i tant 

l’empresa com els sindicats CCOO i UGT, van tenir prou cura de no començar a negociar el conveni fins 
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després de l’Octubre, quan ja estaven ben apagats els rostolls de la vaga. No fos cas que l’incendi de les 

contractes s’estengués a Telefónica. 

Així doncs…decidim. Què volem? Fer un acte de fe i seguir pidolant PSI a la baixa (òbviament, si és la 

plantilla qui demana PSI, serà més barat i a canvi de noves desregulacions al conveni) fins que l’empresa 

decideixi fer (i que acabarà fent) el mateix que a Endesa? O agafem el toro per les banyes i ens fem res-

ponsables i mestresses del nostre futur?  

Dades d’interès: un dels principals accionistes de Telefónica es diu Blackrock. Van per feina…mireu: 

https://www.lavanguardia.com/economia/20180506/443279727124/blackrock-investigacion-primera-

gestora-fondos.html 
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