
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Companys, 
 
L'allau de mesures antiobreres que la patronal està imposant a la classe obrera a l'estat espanyol i al 
món està creixent cada dia més. La Reforma Laboral és només una etapa més de la seva creuada per 
mantenir la seva taxa de guany a costa de les nostres vides. 
 
Als treballadors ens redueixen les indemnitzacions per acomiadament, ens abaixen els sous, ens 
acomiaden en massa, ens redueixen les pensions, ens  treuen el subsidi d’atur, ens allarguen 
l'edat de jubilació, etc. i a les empreses els donen els milions d’euros que faci falta. La Patronal està 
organitzada mentre que nosaltres estem aïllats els uns dels altres, per això fan amb tots nosaltres el que 
volen com si fóssim nens de teta. Fan el que volen perquè no hem recuperat la SOLIDARITAT entre els 
treballadors. 
 
Acomiaden a 2 treballadors de Telefònica, aplicant la Reforma Laboral, per haver estat de baixa 
justificada, però el motiu real va molt més enllà: volen convertir els centres de treball en camps de 
concentració en els que ningú s’atreveixi a posar-se malalt ni a protestar ni a respirar, agafen aquests 
companys d’ostatges per rebaixar les condicions. Al bar de l’Auditori, l’empresa concessionària Laie, va 
acomiadar a 9 treballadors “per causes objectives” emparada en la Reforma Laboral amb l’única intenció 
de carregar-se una plantilla que estava organitzada i reclamava el manteniment de les seves condicions. 
Els seus companys estan en vaga indefinida i amb campanya de denúncia des de fa gairebé 6 mesos 
per aconseguir la readmissió dels companys i per fer-los pagar car a Laie i L’Auditori els acomiadaments. 
L’empresa també ha intentat fer servir d’ostatges als acomiadats per imposar una reducció de condicions 
però acomiadats i vaguistes han decidit no cedir al xantatge. 
 
 
Endavant amb la lluita dels treballadors de Telefòn ica contra els acomiadaments!  Fem que cada 
intent d’aplicar la Reforma Laboral es trobi amb una resistència ferma i decidida allà a on es produeixi, 
no en deixem passar cap impunement. 
 
La Reforma Laboral no es combat amb un dia de grans “paripés” i rentats de cara. Cal combatre-la en el 
dia a dia, en els centres de treball, no deixant passar cap abús de la Patronal, amb la defensa 
intransigent del lloc de treball, recuperant els mètodes del sindicalisme de classe: decisions preses a mà 
alçada en Assemblea, acció directa (sense intermediaris ni “homes bons”), Vaga indefinida i sense 
serveis mínims, la SOLIDARITAT i el COMPANYERISME a ultrança. 
 
Us animem a reprendre la VAGA INDEFINIDA  com a mètode per enfrontar la prepotència Patronal i com 
l'únic mètode que, generalitzant-se, pot torçar en la pràctica la voluntat de la Patronal de seguir vivint del 
nostre treball. Si les lluites impliquen sacrificis per nosaltres c al que tinguin un cost, com més 
gran millor, per la Patronal també. 
 
Hem de lluitar per l'extensió de les lluites a tots els centres i a altres empreses i sectors, la Patronal es 
forta perquè ens té aïllats els uns dels altres. No podem quedar-nos tancats en els límits de la pròpia 
empresa. Necessitem la solidaritat dels treballadors d'altres empreses, només junts podrem defensar els 
nostres llocs de treball i condicions i lluitar per millorar-los. 
 

PROU ACOMIADAMENTS, READMISSIÓ JA! 
PER LA DEFENSA INTRANSIGENT DEL LLOC DE TREBALL! 

PER L'EXTENSIÓ DE LA LLUITA A TOTS ELS CENTRES, EMP RESES I SECTORS! 
 

També us animem a acudir a la CONCENTRACIÓ DE SUPOR T als treballadors en 
vaga de l'Auditori que es farà a l'Auditori (C/Lepa nt 150 Metro Marina L-1) el proper 

divendres 25 de Febrer a les 19:45h 
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