
no a la repressió sindical 

readmissió ja!
ls treballadors/es acomiadats/ades de McDo-
nald`s– Estación (Granada) duem mesos im-
mersos/es en una lluita sindical. Ens organit-

zem per a exigir el respecte cap als nostres drets amb 
l'objectiu de millorar la nostra precària situació labo-
ral, per la qual cosa el passat 15 d'abril vam guanyar 
les  eleccions  a  comitè  d'empresa  sota  les  sigles  de 
CC.OO. Des del principi, l'empresa va respondre amb 
una estratègia de repressió sindical: l’intent d’asfíxia 
econòmica mitjançant la reducció de la jornada labo-
ral  (d'una mitjana de 25 hores setmanals  passem a 
treballar 15, el que es va traduir en una reducció sa-
larial del 40%) compaginada amb la pressió psicològi-
ca (refusant la comunicació directa o transformant-la 
en hostil,  limitant les possibilitats de parlar i  sepa-
rant-nos de la resta de companys, qüestionant la nos-
tra forma de treballar, difonent rumors falsos…) i la 
posada en circulació d'una “llista negra” entre un sec-
tor del empresariat granadí.

E

Dos mesos més tard el comitè d'empresa va ser re-
vocat en una assemblea de treballadors/es en la qual 
la  majoria  duia  el  vot  preparat,  lliurat  en  mà  per 
l'empresa  en un esmorzar  previ  al  que no vam ser 
convidats els membres de la candidatura de CC.OO. 
S’havia de “netejar” l'empresa de sindicalistes, així 
que el xantatge i la por van funcionar, gràcies sobre-
tot  a  la  precarietat  en  la  majoria  dels  contractes. 
Després de l'assemblea, tots els membres de CC.OO. 
vam ser acomiadats, així com alguns/es dels nostres 
simpatitzants (o “sospitosos” de ser-li-ho).

Però a més d'obstaculitzar l'activitat  sindical  (no 
reconeixent la secció sindical de CC.OO., impedint la 
distribució de informació als/les treballadors/es i l'ac-
cés dels/les representants sindicals al centre de tre-
ball, retirant fulles informatives del tauló d'anuncis…) 
hem arribat fins i tot a sofrir un intent de agressió per 
part d'una persona propera a l'empresària. No obstant 

així, l'estratègia de l'empresa també estreba en la cri-
minalització  dels/les  treballadors/es  acomiadats/ 
ades, pel que tenim interposades diverses denúncies 
en comissaria i als jutjats, totes elles calumnioses, en 
les  quals  se'ns  acusa d'amenaçar,  insultar  i  vexar  a 
l'empresària i als propis treballadors/es, alguns dels 
quals estan cobrant 15€ l'hora per anar a boicotejar-
nos els cartells i els adhesius que denuncien els aco-
miadaments i la repressió sindical: arrancant-los, em-
brutant-los amb spray o pegant damunt altres pagats 
per l'empresa amb el lema de  “Granada neta”.

En aquest marc es va constituir un comitè de su-
port, obert a tota la gent i organitzacions que vulguin 
participar, i una caixa de resistència perquè pogués-
sim continuar en la lluita, tenint en compte que si la 
nostra  situació  ja  era  precària  com treballadors/es 
pobres, pitjor és una vegada acomiadats/ades. Però 
la moral  està alta, i  amb el vostre suport, aquesta 
lluita l'anem a guanyar. En aquests moments ja tenim 
dues  sentències  judicials  favorables:  l'assemblea de 
revocació i el primer dels acomiadaments s'ha decla-
rat nul, exigint també el jutge la readmissió immedia-
ta. Al mateix temps estem donant una batalla perma-
nent als carrers i a les portes de l'establiment.

No pararem, perquè cap acomiadat quedarà sense 
resposta, ni repressió sense mobilització. De la matei-
xa manera, entenem que la nostra organització i la 
nostra lluita no estan aïllades, que s'emmarquen din-
tre d'altres lluites, com la dels companys/es de Bocat-
ta de Barcelona que duen mesos lluitant per la read-
missió dels acomiadats, i que formen part d'una acu-
mulació de forces orientada a superar la creixent pre-
carització de les nostres vides. Així doncs, quant mi-
llor estiguem organitzats, major serà la nostra força 
per a reconquistar els nostres drets, i per a això les 
victòries parcials són imprescindibles.

Xarxa contra els tancaments i la precarietat

Concentració solidaritat, divendres 21 set., 19h 
Davant el McDonald's Rambles-c/Ferran, BCN




