
La lluita contra 
la precarietat 
de les subcon-
tractacions
Francesc Queralt, un dels sindica-
listes absolts, explica que En Cons-
trucció neix com una plataforma 
d’electores que agrupa diferents 
sensibilitats descontentes amb 
l’estratègia de la resta d’organitza-
cions sindicals de Telefónica. “La 
primera vegada que vàrem partici-
par d’unes eleccions, vam recollir 
signatures entre les treballadores, 
ja que, al principi, no teníem enti-
tat jurídica de cap mena”, explica 
Queralt. “El pas de constituir-nos 
com a sindicat el vam fer per impe-
ratiu legal i per no quedar fora dels 
acords entre l’empresa i el comitè 
intercentres”, afegeix. El mem-
bre d’En Construcció explica que, 
quan militava a la CGT, ja hi havia 
una sensibilitat relativament estesa 
entre les seves companyes en 
relació amb les treballadores sub-
contractades, a les quals es volia 
implicar al caliu de la consigna pel 
mateix treball, el mateix salari. Les 
tèbies polítiques dels sindicats en 
aquest punt serien un dels motius 
principals que haurien assentat les 
bases per instituir aquest nou col-
lectiu. “Vàrem començar amb reu-
nions i acompanyament sindical a 
les empreses subcontractades de 
Telefónica fins que es va crear una 
assemblea de treballadores, a la 
qual ens vam sumar (...) De vegades 
l’assemblea tira de tu i, de vegades, 
tu tires de l’assemblea, això va com 
va”, assegura Francesc Queralt.
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TREBALL // LA SOLIDARITAT AMB LA PLANTILLA SUBCONTRACTADA S’ESTÉN A L’OPERADORA DE TELECOMUNICACIONS

Victòria judicial de les 
treballadores de Telefónica

El jutjat d’instrucció número 12 de Bar-
celona ha decretat el sobreseïment 
dels delictes d’extorsió i danys infor-

màtics que l’operadora de telecomunicaci-
ons Telefónica atribuïa a dos militants del 
sindicat En Construcció. Segons la compa-
nyia, aquests danys haurien ascendit a una 
xifra de 17.000 euros, tot i que, tal com diu 
la mateixa sentència, “els call centers de 
Telefónica disposen dels fi ltres sufi cients 
per evitar que aquesta situació s’arribés 
a produir”. La sentència és ferma, ja que 
l’operadora no l’ha recorreguda. L’advo-
cada del cas, Laia Serra, ho considera un 
bon precedent pel que fa a les llibertats sin-
dicals i la llibertat d’expressió.

El juny de 2012, l’empresa Telefónica 
va denunciar el bloc teleafonica.blogs-
pot.com davant la Brigada d’Investigació 
Tecnològica de la Guàrdia Civil. El motiu 
de la denúncia va ser un article que feia 
una crida a la solidaritat en forma de tru-
cades al telèfon d’avaries 1002 per obli-
gar l’operadora de telecomunicacions a 
negociar amb les treballadores d’Avanzit 
Telecom, una empresa subcontractada 
per la companyia que pretenia acomia-
dar 180 empleades i modifi car les condi-
cions laborals del mig miler restant.

La investigació posterior va permetre 
determinar que l’adreça IP de les perso-
nes que gestionaven el bloc corresponia 
al domicili dels dos militants del sindicat 
En Construcció, fet que va motivar que 
Telefónica s’adrecés a ells mitjançant una 

carta, on els amenaçava amb l’acomiada-
ment si es demostrava la seva implicació 
en el bloc.

RESPOSTA SOLIDÀRIA AL JUDICI
La declaració d’aquests dos militants, el 17 
de desembre, va anar acompanyada d’una 
convocatòria de vaga a l’empresa, que va 
viure el seu punt culminant amb la con-
centració de més de dues-centes de treba-
lladores de l’operadora abillades amb sacs 
de roba al cap i esparadraps als llavis. Amb 
aquesta acció, volien mostrar la seva soli-
daritat amb els companys i el rebuig a “la 
censura i la repressió” que, al seu entendre, 
practica Telefónica amb la denúncia.

Els sindicalistes van assegurar davant 
del jutge que l’objectiu del procés era repri-
mir-los per la seva implicació en una orga-
nització que, segons deien, havia jugat un 
paper clau en la coordinació i la difusió de 
les lluites de les treballadores subcontrac-
tades. Telefónica no ha emès cap comuni-

cació pública per valorar la resolució, que 
reforça la posició de les treballadores orga-
nitzades a l’empresa.

LA LLUITA D’AVANZIT
A fi nals de 2013, l’assemblea de treballa-
dores d’Avanzit Telecom va aprovar un 
preacord que rebaixava el nombre d’aco-
miadaments i, segons la majoria, establia 
unes condicions més dignes que les que 
havia proposat l’empresa el maig de 2012. 
La lluita ha estat intensa i ha arribat, fi ns i 
tot, al sabotatge d’instal·lacions de l’opera-
dora de telecomunicacions, acció que va 
provocar que milers de clientes de Telefó-
nica del Vallès Oriental es quedessin sense 
servei d’ADSL. La implicació de les treba-
lladores va arribar a forçar la intervenció 
dels Mossos d’Esquadra, a Bigues i Riells i 
Palau-Solità i Plegamans, perquè els piquets 
volien impedir que els càrrecs tècnics que 
no participaven d’aquesta lluita reparessin 
les destrosses resultants dels sabotatges.
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AIXÍ ESTÀ EL PATI
6-7
L’Assemblea en Defensa dels Serveis Públics 
de Lleida prepara una consulta ciutadana 
sobre la privatització de l’aigua

L’empresa va denunciar 
un bloc que feia una 
crida a la solidaritat en 
forma de trucades al 
telèfon d’avaries 1002

8-9
El grup Perquè no ens fotin el tren, nascut per frenar 
l’automatització de l’estació de Torelló, batalla pel 
dret a un transport públic de qualitat

Acció de les treballa-
dores de Telefónica 
a Barcelona el 21 de 
novembre de 2012 
/ ALBERT GARCIA


