
La retallada generalitzada de les condicions laborals que patim els treballadors s'extén com un reguer de pólvora, i el sector del periodisme no 
només no és menys sinó que està al capdavant en el miserable rànking de la precarietat. Situacions tan demencials com els contractes de 
pràctiques (tot sovint en frau de llei) o la figura del becari es viuen amb una normalitat atordidora, per no parlar de la constant sagnia de 
treballadors a la que estem exposats. Per tots és coneguda la situació viscuda a 'La Vanguardia', on no només es van cebar amb els periodistes 
sinó també amb la plantilla de les rotatives, on amb el trasllat els sous es van reduir literalment a la meitat, o l'ERO executat a 'El Periódico', que 
va acabar amb vora 500 treballadors al carrer i que de retruc genera una situació en la que els treballadors que han quedat han d'assumir la feina 
dels que estan al carrer a més de la dels treballadors temporals per hora que ja no truquen per estalviar-se diners. 

Específicament a la redacció de 'Canvi 16' a Barcelona hem viscut com la plantilla de treballadors reals ha passat de 7 a 2 persones en 5 anys, 
amb el conseqüent augment de la durada i intensitat del treball per als treballadors que anaven quedant. Després d'haver sofert estoicament el 
temporal fins ara, i davant de la nova ofensiva patronal (la intenció d'acomiadar novament un dels companys), els treballadors que quedem a 
'Canvi 16' hem decidit agafar el toro per les banyes i organitzar-nos amb els companys de Solidaritat i Unitat dels Treballadors per enfrontar-nos 
amb realisme a la nostra situació: nosaltres som els que fem la feina, així que si només són capaços de fer surar l'Empresa a costa de les nostres  
vides la resposta que trobaran és clara, VAGA INDEFINIDA, que no serà desconvocada fins que l'Empresa assumeixi el treballador com a fixe 
amb les condicions laborals de la resta de treballadors.

Companys!

Cal que assumim la defensa intransigent dels nostres llocs de treball i de les nostres condicions laborals, la present situació no té cap possibilitat 
de millorar espòntaniament, només organitzant-nos i recuperant la línia i els mètodes del sindicalisme classista, no subvencionat ni pel Patró ni 
per l'Estat, podem enfrontar-nos a les ofensives patronals d'avui i de demà. Necessitem la solidaritat de classe per poder extendre les lluites fora 
de l'estret marc de l'Empresa. Necessitem organitzar la Solidaritat i Unitat dels Treballadors.

Solidaritat amb la lluita dels treballadors de Canvi 16!
Prou contractes de pràctiques!

Prou retallades, tots a fixes de plantilla!

La retallada generalitzada de les condicions laborals que patim els treballadors s'extén com un reguer de pólvora, i el sector del periodisme no 
només no és menys sinó que està al capdavant en el miserable rànking de la precarietat. Situacions tan demencials com els contractes de 
pràctiques (tot sovint en frau de llei) o la figura del becari es viuen amb una normalitat atordidora, per no parlar de la constant sagnia de 
treballadors a la que estem exposats. Per tots és coneguda la situació viscuda a 'La Vanguardia', on no només es van cebar amb els periodistes 
sinó també amb la plantilla de les rotatives, on amb el trasllat els sous es van reduir literalment a la meitat, o l'ERO executat a 'El Periódico', que 
va acabar amb vora 500 treballadors al carrer i que de retruc genera una situació en la que els treballadors que han quedat han d'assumir la feina 
dels que estan al carrer a més de la dels treballadors temporals per hora que ja no truquen per estalviar-se diners. 

Específicament a la redacció de 'Canvi 16' a Barcelona hem viscut com la plantilla de treballadors reals ha passat de 7 a 2 persones en 5 anys, 
amb el conseqüent augment de la durada i intensitat del treball per als treballadors que anaven quedant. Després d'haver sofert estoicament el 
temporal fins ara, i davant de la nova ofensiva patronal (la intenció d'acomiadar novament un dels companys), els treballadors que quedem a 
'Canvi 16' hem decidit agafar el toro per les banyes i organitzar-nos amb els companys de Solidaritat i Unitat dels Treballadors per enfrontar-nos 
amb realisme a la nostra situació: nosaltres som els que fem la feina, així que si només són capaços de fer surar l'Empresa a costa de les nostres  
vides la resposta que trobaran és clara, VAGA INDEFINIDA, que no serà desconvocada fins que l'Empresa assumeixi el treballador com a fixe 
amb les condicions laborals de la resta de treballadors.

Companys!

Cal que assumim la defensa intransigent dels nostres llocs de treball i de les nostres condicions laborals, la present situació no té cap possibilitat 
de millorar espòntaniament, només organitzant-nos i recuperant la línia i els mètodes del sindicalisme classista, no subvencionat ni pel Patró ni 
per l'Estat, podem enfrontar-nos a les ofensives patronals d'avui i de demà. Necessitem la solidaritat de classe per poder extendre les lluites fora 
de l'estret marc de l'Empresa. Necessitem organitzar la Solidaritat i Unitat dels Treballadors.

Solidaritat amb la lluita dels treballadors de Canvi 16!
Prou contractes de pràctiques!

Prou retallades, tots a fixes de plantilla!

SOLIDARIDAD
Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES

www.nodo50.org/sindicatosut
sindicatsutbcn@gmail.com

SOLIDARIDAD
Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES

www.nodo50.org/sindicatosut
sindicatsutbcn@gmail.com


	SOLIDARIDAD
	Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES

	SOLIDARIDAD
	Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES


