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PRESENTACIÓ

Veus de dones treballadores: les que mouen el 
món

Cynthia Lub 

Aquest treball està especialment dedicat a les dones treballadores. Perquè 
el primer de maig, dia internacional de la classe treballadora, és un dia 
de lluita també per les dones que s’enfronten a l’explotació laboral i a les 
múltiples opressions que aquest sistema capitalista necessita per perpetuar-se.

Perquè no totes les dones som iguals. Són iguals les vides de les dones precàries 
o immigrants que treballen d’internes, a les de Soraya Sáenz o Ángela Merkel?

Suposar que només per ser dones tenen alguna cosa en comú 
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és caure a un reduccionisme biologicista   inscrit  a l’ideologia p 
atriarcal  dominant, que  és superat inclòs  pel moviment feminista.

Arrimadas, dirigent de la nova dreta “cool” del partit Ciutadans, ha dit que “ningú pot 
apropiar-se del feminisme” i que “hi ha moltes sensibilitats”. I és ben cert. Hi som les que 
lluitem decididament contra el capitalisme patriarcal. Contra l’explotació que sentim cada 
dia als nostres cossos, juntament amb la violència masclista i els feminicidis. La violència i 
assajament patronal, la precarietat i el racisme. La violència que l’Església i l’Estat prohibeixin 
o restringeixin el dret a l’avortament. El debat sobre l’avortament legal, segur i gratuït és a l’ordre 
del dia: a l’Argentina s’està debatent al Congrés, on les nostres companyes de ‘Pan y Rosas’ 
són part activa, tant del moviment feminista i de dones com de les intervencions en defensa de 
l’avortament. No podem oblidar que milers de dones  moren al món per avortaments clandestins.

Per tot això les dones feministes socialistes busquem recompondre la històrica aliança entre 
el moviment de dones i el conjunt de la classe treballadora, que és explotada així com ho és 
la joventut. Una tasca ineludible per aconseguir que triomfin els nostres reclams, contra el 
patriarcat i el capitalisme. I creiem que aquesta aliança no pot construir-se convertint la lluita 
antipatriarcal en una lluita “anti homes”, la qual cosa també seria caure en una categoria de 
gènere biologicista, abstracta o buidada de contingut. Ni tampoc fent cas omís al fet que 
entre les classes explotades, existeix també masclisme i l’opressió d’uns sobre unes altres.

Capital i patriarcat: aliança criminal

Aquest crit a començat a fer-se oir per tot el món des del creixement del movi
ment Ni Una Menys. Perquè per a un important sector del moviment 

feminista i de dones per a terminar definitivament amb el sistema 
patriarcal és necessari qüestionar de manera radical el sistema capitalista. 

Així es va expressar aquest 8 de març, en el qual l’Estat espanyol va ser, juntament amb 
l’Argentina, un dels països on el moviment va ser més actiu i massiu, com ho van destacar 
els principals diaris del món. La convocatòria a una vaga de 2 hores per torn per part dels 
sindicats majoritaris (CCOO i UGT) i una vaga de 24 hores per part de l’esquerra sindical, 
va marcar l’empremta d’una jornada que va calar profund entre la classe treballadora i la 
joventut. Els sindicats van xifrar en 5,6 milions de persones les que van secundar els aturs 
parcials, al costat de milers que van fer vaga de 24 hores. Les vagues estudiantils van paralitzar 
instituts i universitats, i les mobilitzacions van sumar diversos milions als carrers en tot 
l’Estat espanyol, amb epicentre a Madrid, Barcelona, València, Bilbao, Saragossa i Sevilla.

La vaga de dones es va transformar en un canal massiu per a l’expressió d’un profund 
descontentament social, especialment entre els sectors que han estat més afectats per 
l’última dècada de crisi i retallades: les dones, la classe treballadora i la joventut.

El capitalisme està recreant una vegada més els seus futurs enterradors després 
d’una crisi que es descarrega de manera dramàtica sobre les dones. Però també 
sobre les persones migrants i refugiades, sobre la joventut, pensionistes, treballadors 
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i treballadores precàries. El moviment de dones se superposa i creua amb una 
classe treballadora creixentment feminitzada, integrada per nadius i immigrants.

Aliances: el moviment de dones al costat de la classe treballadora i la joventut contra 
l’explotació capitalista

Aquest 8M la força de les dones va demostrar la seva capacitat d’encapçalar una gran 
mobilització que pot canalitzar la ràbia de tota la joventut i el moviment estudiantil. La 
gran tasca és que aquesta força se sumeix a la lluita dels pensionistes, les treballadores i 
treballadors en lluita com Las Kellys, els treballadors precaris d’Amazon que preparen 
la seva primera vaga i múltiples lluites contra la precarietat, els acomiadaments i 
les retallades, la lluita pels drets de les persones immigrants, els drets democràtics 
contra la llei mordassa, la lluita contra la repressió al poble català i totes les demandes 
socials que qüestionin al Règim del 78, les seves institucions i els seus partits.

Aquesta potencial aliança del moviment de dones amb el conjunt dels sectors en 
lluita de la classe treballadora i la joventut pot fer tremolar al sistema patriarcal 
i capitalista, començant pel decadent règim del 78, monàrquic i reaccionari.

Impulsar aquesta potencial aliança és una tasca urgent del moviment per no quedar-
se en una proposta que es limiti a visibilitzar les opressions, sinó que busqui el camí 
per acabar amb elles. Que no es limiti als canvis individuals, fent-nos creure que 
la solució és aconseguir canvis culturals o personals en els marcs del capitalisme.

Dedicat a totes les dones treballadores del món

Aquest  Primer de Maig tornem a editar una sèrie d’articles i entrevistes que hem anat 
recopilant i actualitzant. Es tracta d’un recorregut d’algunes de les experiències de lluita i 
organització de les treballadores, de les quals les dones de ‘Pan y Rosas’ vam poder ser part de les 
vagues de Panrico i Coca-cola o l’experiència de lluita de Las Kellys. També trobareu un recollit 
d’experiències de dones treballadores al llarg del temps, com la vaga de Barcelona de 1918.

Volem donar veu a aquestes experiències perquè el terreny de batalla de la lluita 
de gènere, és un terreny en la lluita de classes, para des d’aquí recuperar i conquistar 
els drets perduts i per guanyar els drets de totes les dones. I és en el terreny de la lluita 
de classes que aquestes treballadores són una escola per les noves generacions.
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La vaga de Panrico també va tenir heroïnes

Cynthia Lub i Leire Izarr Gorri

En els llibres d’història sobre la classe obrera ens és difícil rescatar les experiències de les 
dones treballadores com a grans protagonistes, sempre relatades com a “acompanyants” o 
“seguidores” dels seus companys o en la rereguarda. Les dones de Panrico han escrit pàgines 
senceres en la història de la classe treballadora, fent honor així a les experiències passades 
de treballadores que han estat a l’avantguarda des de les primeres vagues sota el Franquisme 
i la Transició. Són una veritable escola de lluita. Sent gairebé unes nenes, van sortir de les seves 
llars per anar a la fàbrica. Dècades després, surten de la cadena de producció per anar a la 
vaga, als piquets, a frenar camions, a fer xerrades, a treballar tenaçment la caixa de resistència. 
Després de tot el viscut, els preguntem si alguna vegada es van imaginar 
que arribarien a viure una vaga com la qual han protagonitzat a Panrico…

Reme: — Mai, i mira com es posen els pèls de punta! Jo sempre estava orgullosa de treballar a 
Panrico, i mira el que ens han fet. Però bé, el millor d’aquesta vaga va ser haver vist la unió dels 
meus companys, tots units. Quan treballàvem semblava que cadascun anava pel seu costat.
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Montse: — Mai em vaig imaginar que viuria una vaga tan gran! Vaig ser de les primeres 
acomiadades i segueixo amb els meus companys. Hi ha companys que són un exemple, uns 
altres no, però gairebé tots són un exemple. Encara que em readmetessin, seguiria lluitant igual 
amb ells. Perquè hem lluitat molt, hem tirat endevant. Hem fet mercats ambulants i venut de 
tot per a la caixa de resistència. Mai havia fet res d’això. Fins i tot he repartit pamflets i realitzat 
xerrades. Va ser molt important el suport que ens donava la gent sense conèixer-nos de res.

Maribel: —Jo tampoc m’esperava que passés això després de 39 anys. Hem estat durant 
8 mesos bastant units des del principi fins al final. I les dones hem fet de tot per ajudar a la 
resta dels companys. Estem acostumades a dur a terme moltes coses alhora, acostumades 
a tirar-ho endavant tot, la casa, els fills i això  ens ha fet més valentes per lluitar. Les 
dones hem sortit a batallar, a parar camions, a enfrontar-nos amb qui sigui. Hem fet tot.

Pilar García: —Lo bona que he estat per treballar, també ho he de ser per defensar 
els meus drets. No canvio el que he fet en vuit mesos de vaga pels 42 anys treballats. 
El que vaig fer, ho tornaria a fer. I des d’ara seré lluitadora tota la meva vida.

Montse: —Jo he estat a la “rereguarda”, cadascú en el que ha pogut. Ha estat una experiència 
que no me l’esperava; ens ho han imposat, però si haig de lluitar pels meus drets ho tornaria a fer.

La lluita diària de les cures de la llar no tenia la seva rutina habitual. Però continuava 
mentre es passaven les hores a la vaga. La majoria són mares i àvies, però abans de res 
lluitadores. Ens expliquen què va ser el millor de la vaga per a elles, així com el més 
difícil que han viscut en aquesta condició de ser dones, treballadores i també vaguistes.

Ana: —El més important ha estat conèixer a molts companys que no coneixia pel torn que tenia i 
la solidaritat de la gent. El pitjor han estat les nits tan llargues i fredes amb nervis i ansietat parant 
camions i repartidors, dies que ens tiràvem més de 16 hores fora i sense poder veure a la família. 
La meva família m’ha recolzat molt, també hem discutit per tantes hores fora de casa, però sempre 
m’acaben recolzant i animant. Com a mare sí que m’he sentit malament per no veure als nens 
molts dies. Vaig optar per portar-me sempre a la família a totes les manifestacions, actes, etc.

Carmen: -El millor va ser sentir el suport, solidaritat i la calor de tantes persones que 
des del primer dia han estat al costat de nosaltres. Com a treballadora és el meu deure 
participar activament a la vaga i lluitar pels nostres drets i llocs de treball. El més difícil ho 
he viscut a nivell personal quan la lluita ha estat doble per la meva família i els nostres drets.

Pili Palacios: —El millor és haver decidit fer aquesta vaga perquè fa dos anys sofrim una 
bona retallada salarial i en aquesta ocasió se’ns presentava novament una altra retallada salarial 
i acomiadaments. Estic molt orgullosa dels meus companys per portar aquesta lluita 
endevant. També de veure la solidaritat de les persones i dels grups de suport que ens han 
ajudat. Sou increïbles, ens  heu ajudat i ensenyat molt. El pitjor, és que estem en front 
dels qui ens volen executar: els destructors d’empreses. I els treballadors no els importem.

Luisi: —Des del moment en què decidim anar a la vaga, sabia perfectament la meva responsabilitat 
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com a mare, més en el meu cas que no tinc parella, no puc oblidar-me de la meva casa amb quatre 
nens i la meva mare. Ho vaig assumir des del primer moment de tirar para avanci i amb totes les 
conseqüències. Hem tirat endavant gràcies a la caixa de resistència i a l’ajuda solidària de tot el món.

Mari Carmen: — Com a dona treballadora és molt dur, perquè igualment vam haver de portar la 
nostra casa endevant, els fills i la vaga. I la vaga no té un horari fix. Jo he estat fins a 16 hores fora 
de casa meva. Evidentment estic molt orgullosa de la meva família perquè m’han estat recolzant 
des del primer dia. Estic súper orgullosa de les dones de Panrico, hem estat aquí, en un munt 
de fronts. I després arribava el cap de setmana i anavem als mercats ambulants a vendre 
aquestes manualitats i unes altres cobrint el campament mentre estàvem en activitats fora.

Almudena (una de les poques dones del comitè d’empresa):— El que més m’ha sorprès, 
encara que sóc conscient, és la capacitat de lluitar de les dones de Panrico i arrossegar a la 
lluita als homes, sense deixar d’organitzar les nostres famílies i l’atenció dels nostres fills.

Després de vuit  mesos  intensos queda molt per reflexionar, treure conclusions 
i ensenyaments perquè les futures vagues no comencin des de zero i altres 
dones treballadores puguin aprendre d’elles. Algunes reflexions se centren en 
la denúncia a l’empresa i les retallades. També al rol dels sindicats i el Govern: 
tres grans gegants als quals es van haver d’enfrontar al costat dels seus companys.

Tere: - Estic orgullosa dels meus companys que malgrat els problemes 
econòmics que han sofert i segueixen sofrint, han votat sí a la lluita per dir JA 
N’HI HA PROU. La dignitat humana ha d’estar per sobre de qualsevol poder 
econòmic o polític. Si hi hagués justícia en aquest país, Panrico hagués guanyat.

Reme: - La vaga va ser important perquè cal lluitar pel que ens treuen. I, com a dona 
treballadora, després d’estar tantíssims anys lluitant per aconseguir coses, que t’ho 
vulguin treure de cop, et sents malament i has de lluitar. La vaga l’he viscut amb 
decepció per part de l’empresa, s’han anat els meus anys aquí per res. Perquè ells es 
facin rics i jo segueixi pobre. Aquesta vaga va ser molt important, perquè almenys 
no ens deixem trepitjar. Pot ser no hem aconseguit el que ens proposàvem, però hem 
lluitat perquè el que no hi ha dret és que uns pocavergonyes et deixin a la ruïna.

Bea: —Ha estat una vaga molt dura la veritat, i més sent dona amb fills. Però la lluita m’ha 
servit com a experiència, ha despertat una part meva lluitadora que no coneixia per res. I encara 
que el conflicte està com està, penso dedicar tota la meva vida laboral a atacar als sindicats. 
Perquè l’empresari al final és l’empresari i es dedica a fotre al treballador, però que ho facin els 
sindicats, això és el que més m’ha dolgut d’aquest conflicte, no haver tingut el seu suport per res.

Tere: — Sempre vaig votar sí a la vaga, penso que és l’únic camí per aconseguir 
alguna cosa en aquest país on no hi ha una esquerra que defensi a la classe obrera. 
Hem estat sols en aquesta lluita perquè ni el nostre comitè d’empresa ni el sindicat, ni 
la Generalitat ni l’Audiència Nacional amb la seva sentència política han defensat els 
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els llocs de treball, tots veuen bé els acomiadaments, les rebaixes salarials, el treball precari.

Amb la seva experiència van anar recuperant tradicions perdudes: organitzades a la 
vaga votaven a les assemblees participar en les manifestacions contra la violència 
masclista o contra la Llei de l’avortament del PP. Van demostrar amb els fets que la 
classe treballadora pot mobilitzar-se i respondre als grans problemes que sofreixen la 
majoria de les dones: les treballadores, immigrants, joves, precàries… Una perspectiva 
que els sindicats majoritaris van perdre i que el moviment feminista té el repte de recuperar.

Ana: — A més d’en la vaga, estàvem on podíem i en llocs que ens sentíem identificades, 
com la manifestació del 8 de març que va ser inoblidable i espectacular! Perquè 
les dones treballadores som les que hauríem de sortir més al carrer a lluitar contra 
la violència masclista i a favor de l’avortament. Ningú ha de decidir per nosaltres!

Luisi: —Com a dones recolzem totes les coses que ens afecten. havíem ser part de la 
lluita contra la Llei de Gallardón. El 8 de març, va ser quelcom molt gran, ho tinc com un 
record molt bonic que se m’ha quedat gravat per sempre. Hi haurà més manifestacions 
però aquesta ens ha marcat, a mi i a la majoria de les meves companyes. També en 
estar acollides per vosaltres i conèixe’ns, això t’involucra encara més perquè aprens 
coses que, les tenies aquí i no sabies i les hem après amb vosaltres, amb Pan y Rosas.

Mari Carmen: —El 8 de març va ser inoblidable encapçalant la manifestació 
amb la meva filla! Molt orgullosa d’haver participat en aquesta manifestació i de 
veure a la meva filla involucrada al meu costat. Aquesta és la primera vegada que 
participàvem com a dones treballadores. Havíem estat en altres manifestacions del 8 
de març o a l’1 de maig, però havíem anat per lliure, no com a treballadores de Panrico.

També es van solidaritzar amb altres lluites com la de Alupu (Sabadell), o al costat 
dels estudiants, els jubilats, els pensionistes, els aturats, o contra els desnonaments

Ana: —També hem estat ajudant en desnonaments, que és una pena com aquest país consenteix 
que famílies es quedin al carrer. També en manifestacions d’estudiants, que els pobres tenen un futur 
molt negre si això no canvia. En marxes d’aturats, que fan unes caminades espectaculars. I el 22 M 
(la massiva convocatòria de les Marxes de la Dignitat a Madrid) Aquella experiència va ser única.

Luisi: — La coordinació amb les dones de Coca-cola (Madrid) me  l’emporto al cor. El que vaig 
sentir amb elles, a la trobada de dones per la coordinació de les lluites a Madrid,em va omplir molt.

De dona treballadora a dona treballadora…

Bea: — Els diria que lluitem, la veritat és que durant aquests 8 mesos, gràcies a les dones de Panrico, 
hem demostrat que tenim capacitat suficient com per portar la casa endevant i seguir a la lluita. I sortir 
de la casa! He hagut de dedicar  de12 o 14 hores diàries a la vaga, de dilluns a diumenge, i haig de dir 
que gràcies a l’ajuda de la meva parella he pogut fer-ho, perquè he tingut plena dedicació al conflicte.
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Reme: — A les dones treballadores els diria que l’única arma que tenim és la lluita, si no es lluita, no 
s’aconsegueix ens, ens ho treuen tot, tots els drets -com el de l’avortament- i sembla que tornem als 
temps del franquisme. Ens volen treure el que la majoria, les treballadores hem aconseguit lluitant.
 
Aquestes són només algunes de les veus de les valentes i lluitadores dones de Panrico. 
Aquelles desconegudes, fortes i atrevides amb les quals hem compartit vuit mesos 
d’experiències intenses. Veus de desconegudes, que van deixar de ser-ho per nosaltres. Veus 
que s’han transformat en crits exemplars per a la resta de dones treballadores i les joves. 
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Gema, lluitadora de Coca Cola: “La teva vida 
canvia, però val la pena”

Josefina Martinez | @josefinamar14

Vam conèixer a la Gemma al febrer de 2014, en una de les primeres manifestacions 
que van fer en la Porta del Sol de Madrid, quan començava la lluita de Coca-cola. 
La Gema està casada amb el Daniel, treballador de Coca-cola, i tenen dos fills 
petits. M’explica que a casa seva sempre han participat de les manifestacions, que 
sempre han estat allí, encara que mai tan actius com aquest any. Li pregunto què és 
el que més l’ha sorprès al llarg d’aquests mesos, en aquesta llarga experiència de lluita.

La solidaritat de la gent, això m’ha sorprès moltíssim, m’ha impactat, perquè 
hi ha gent súper solidària. Jo abans anava a les manifestacions però no coneixia 
a ningú, no sabia com es feia tot, ara sí que ho conec i veig tota la gent que 
s’implica, i que dóna la seva vida per organitzar aquestes coses, sense res a canvi. 

Amb quines lluites heu estat en contacte aquests mesos?

Panrico va ser la primera que vam conèixer, encara que ja portàvem un temps en 
lluita, però ells ens van guiar en organització, en tot. També amb Madrid Rio, Air Bus, 
Marees Ciutadanes, les Marxes de la dignitat. Per exemple el Dani va tots els divendres 
a les reunions de les marees i els dimarts a les reunions de les marxes de la dignitat.
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Com ha estat a participació de les esposes, de les mares, germanes i les filles dels 
treballadors?

Ha estat total. Ara tenim un grup de whatsapp de les dones, filles i germanes. Quan vas a les 
manifestacions o al campament coneixes més o menys als de sempre, però hi ha moltes dones 
darrere, que estan aquí, i que a vegades no ens vèiem les cares, perquè no coincidíem, perquè totes 
treballen. Ara si una té el dia més baix, doncs ens recolzem entre totes, moltíssim, ja som una pinya.

A les manifestacions impacta molt la participació de les dones en la vostra lluita...

Sí, és fonamental, i a més tots ho diuen. Jo me’n recordo molt a 
més del que ens vau fer conèixer vosaltres: Si que es pot, si una dona 
avança cap home retrocedeix. I és el que hem descobert, que és així.

Sense aquest suport, no es podia. Si les famílies no ho recolzen, ells no haurien 
arribat on estan. Nosaltres els recolzem molt, perquè ells sofreixen molt pels 
seus fills. Hi ha companys com el Pepe, que té Hepatitis C, i que està en una 
doble lluita. I si la Nieves no estigués aquí, recolzant-lo en les dues, no podria.

Tu participes de el “comando” de Coca cola al Twitter. Va ser quelcom nou descobrir 
l’activisme per les xarxes socials com a forma de col•laborar amb la lluita?

Si -riu- ara som més. Ho  organitzem  perquè  al principi no teníem Twitter, 
comencem a difondre i ens vam anar coneixent tots, perquè ells encara que 
treballaven a la mateixa fàbrica no es coneixien entre tots, cadascun coneixia 
al seu company de treball, però als altres no. I ara en canvi és diferent. 

I després comencem a intercanviar, a dir que calia compartir una notícia, així comencem. 
I s’han fet almenys 5 campanyes de trending topic. Al nadal, Coca-cola va llançar el 
hashtag #HazFelizaAlguien, i no obstant això vam ser nosaltres els que ho vam fer viral. 

Aquesta campanya de nadal havia estat molt dolorosa, veure que la Comunitat de 
Madrid permetia aquesta publicitat a la Porta del Sol, això va ser un cop per a nosaltres.  
 
Però a nosaltres ja no ens fan mal, et poses una cuirassa, i tot a l’esquena. Hi ha dies que 
t’enfonses, per la ràbia de veure el que estan fent. Està la gent amb medicació, hi ha gent 
que està fatal, l’altre dia van comentar que alguns treballadors mengen en menjadors socials, 
o han hagut d’anar-se’n a viure amb la família, per ajudar amb la hipoteca. I que hagis de 
fer això quan un jutge ha dit que haurien d’acatar sentència, i que haurien d’estar cobrant…

 
Jo guanyo 533 euros, tinc dos fills, el petit encara porta bolquers. I nosaltres hem anat estalviant, 
però per què jo haig d’usar els estalvis dels meus fills quan hi ha un jutge que ha dit que s’ha 
de complir la sentència?  Hi ha situacions molt dures, i les famílies estan ajudant moltíssim. 
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Les dones de Coca-Cola esteu convocant a participar de la manifestació del 8 de 
març, amb la vostra pancarta que diu “Dones treballadores, lliures i lluitadores”. És 
important per a vosaltres ser part d’aquesta manifestació al costat de milers de dones

Doncs moltíssim, perquè ja ens hem convertit en un exemple de lluita, 
perquè si nosaltres no haguessim estat, recolzant, donant ànims, entenent que 
els treballadors moltes vegades no estan a casa, que t’has de fer càrrec tu.

Et canvia tota la vida. Jo m’he sentit molt malament moltes vegades, he hagut de deixar al 
petit amb la meva sogra per anar-me a les manifestacions. Però has d’estar aquí, has de ser-hi.

Jo crec que les dones són molt importants, quan hi ha un conflicte laboral, és molt important 
el seu suport. És que així és com s’aconsegueix, lluitant i sacrificant-te, sacrificant el temps 
familiar, però és que jo entenc que és pel futur. No solament nostre, sinó de moltíssima 
gent. Perquè les lluites han de ser totes un exemple per a tothom. Perquè si a Coca-cola se li 
permet això, amb els milions de beneficis que té, què podem esperar de les altres empreses?

La Gema s’emociona recordant com ha estat de difícil per a les famílies dels 
treballadors sostenir aquesta lluita durant tants mesos, quan se suma el cansament, 

la incertesa i canvien totes les rutines.

Cal dir-li a totes les dones que és molt difícil, perquè la teva vida canvia completament, 
canvies tu. Però val la pena, perquè jo estic súper orgullosa, i sé que els meus fills 
ho estaran el dia de demà. Has de sacrificar, però és així, perquè si no, no tens res.

Hi ha nois que estan a la universitat i els hi deien als seus pares que no hi volien 
anar, perquè son molts diners. I hi ha gent que s’està sacrificant molt, perquè no 
tenien estalvis, i tenen hipoteques. I els mesos que han estat sense cobrar un duru.

Sobretot et tornes súper solidari. I t’adones de la gent que hi ha 
lluitant, i ara es lluita per sobreviure. Però és el que ens ha tocat.

Jo sempre dic que la lluita de Coca-cola no és de Coca-cola, és de tot el món, perquè 
si això s’aconsegueix, la gent veurà com és d’important lluitar, en empreses petites és 
on és més difícil, però això es té que veure, que la gent no està sola. I als treballadors de 
Coca-cola han vingut molts a demanar ajuda, demanen suport, i ells sempre estan en tot.

Això és sorprenent, quan hi ha una manifestació, quan hi ha una lluita, allí es pot 
veure sempre una gorra vermella de Coca-cola!

Perquè ja ho portes dins, ja ho portes aquí. Perquè quan això s’acaba, seguirem 
estant en totes les manifestacions, seguirem lluitant. Perquè quan ho vius des 
de dins, ja no ho canvies. Jo almenys ho visc així, jo he descobert una activista! 
(riures) He après moltíssim, moltíssim. Estic orgullosa de conèixer totes les lluites 
que conec, a tota la gent que està aquí lluitant, per a mi és el més important.
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Ja estem acabant la nostra xerrada, el fill petit de la Gema dorm i ella ha de 
preparar-se per anar a treballar. Però abans la Gema vol deixar unes paraules per a 

totes les persones que volen col•laborar amb la lluita de Coca-cola.

Una de les coses més importants és que la gent ens ajudi amb el boicot, perquè és 
l’arma que tenim, a ells els dol la butxaca i és la manera que tenim d’aconseguir-ho. Així 
que fem aquesta crida a tothom al fet que per favor ens ajudi, no consumint productes 
de Coca-cola, que així és com ens ajuden de debò, a més de seguir difonent el conflicte.

La Gema no vol oblidar-se de cap de les seves companyes de lluita, de Caro, Nieves, 
Ana, Idoia, Carmen, i moltes altres… Aquest diumenge 8 de març es tornaran a trobar.
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Triplement oprimides, triplement combatives

Àngels Vilaseca

Entrevistem a la Rita i la Diana, treballadores immigrants de Pan y Rosas, 
que s’organitzen per combatre contra les múltiples opressions i contra 
l’explotació que sofreixen com a dones, com a treballadores i com a migrants.

Com vius la precarietat laboral com a dona immigrant?

Diana: Actualment estic treballant en un centre de dia per a persones grans. És a dir, en 
l’àmbit de cures on la majoria som dones, i amb convenis molt precaris. Però també vaig passar 
per altres feines. Quan vaig arribar a Espanya, com la majoria de dones immigrants, al no tenir 
papers directament vaig haver de buscar feina de neteja i especialment d’interna. Vaig treballar 
en dues cases de diumenge a la nit a dissabte al migdia, sense descansos, perquè cuidava 
d’una persona gran de la qual havia d’estar pendent les 24 hores. Per descomptat no tenia 
contracte i cobrava només 550 euros al mes! Vaig demanar un augment i m’ho van denegar. 
Amb el poc que cobrava al final vaig sortir d’aquesta feina. Però vaig anar-me’n a una altre 
que també era d’interna on solament guanyava 50 euros més. Allí estava amb una família amb 
tres fills, on jo era la primera a aixecar-me i l’última a ficar-me al llit. Em sentia una esclava. 

També vaig netejar cases per hores. Treballava per a una família burgesa que eren els amos 
d’una empresa molt coneguda i que a més va estar implicada en un famós cas de corrupció. 
Encara que ja tenia papers i ells realment tenien diners de sobres, em tenien allí treballant en 
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negre; quelcom molt comú en les treballadores de la neteja. Després d’un any de treballar allí 
em van fer fora sense més d’un dia per l’altre, sense donar-me explicacions, solament em van 
dir que anaven a viure a Suïssa. En aquest moment jo justament estava començant a estudiar 
un grau superior i comptava amb aquesta feina per poder mantenir-me i pagar els meus estudis.

Rita: Mira, jo porto uns 13 anys a Espanya i poder aconseguir els papers em va costar uns 4 
anys. Quan vaig arribar vaig estar treballant en diversos llocs amb condicions molt precàries i 
sense contracte, de cambrera o de treballadora de la llar. Ara jo també estic treballant netejant 
diverses cases per hores, sempre estic amunt i avall d’una casa a una altra. A part que moltes 
vegades es creuen que en tres hores pots fer un miracle i solament per oblidar-te un drap a la 
porta t’ho tiren en cara. Però una de les meves pitjors experiències va ser com a interna per a una 
família ben rica. La feina la vaig aconseguir mitjançant una agència de treball domèstic. Encara 
no tenia papers i treballava en negre. Només us dic que entrava els dilluns a les 7 del matí, i 
em passava a la casa tancada treballant fins al cap de 15 dies,  i lliurava solament un dia i mig. 

Pots explicar-nos com era el treball d’interna en el teu dia a dia?

Rita: Com t’explicava, jo estava tancada en una casa durant 15 dies seguits i no em deixaven 
ni sortir a comprar el pa. Vaig començar a treballar allí perquè la senyora de la casa, que ja 
era gran, havia caigut i necessitaven a algú que visqués allí perquè els seus fills no volien 
deixar-la sola. Així que m’encarregava d’atendre-la a ella. Però en realitat allí jo havia de 
fer de tot, des de netejar la piscina, a netejar tota la casa que era enorme, tots els banys, els 
netejava la roba, cuinava... Pensa que just quan vaig entrar allí van acomiadar al jardiner i 
també a la dona que abans s’encarregava de la neteja, que també era immigrant. Em vaig 
sentir fatal per ells. Però clar, jo com a interna els sortia molt més barata per fer-ho tot. 

Em pagaven només 800 euros al mes per treballar tots els dies sense poder sortir de la casa, 
perquè par del meu “sou” era amb menjar i allotjament. Però si jo estava obligada a viure allí! Em 
tenien literalment tancada com si estigués en una presó, jo mai podia sortir de la casa. Solament 
els dic que quan la senyora de la casa sortia a menjar fora a mi em tancaven amb clau! Em 
tenien aïllada, gairebé no em deixaven ni parlar per telèfon perquè deien que si no em distreia. 
Quan ja portava un temps li vaig demanar a la senyora de poder sortir, almenys cada 8 dies, 
perquè estava molt atabalada. Al final em van deixar, però em van rebaixar 100 euros del sou. 

Un altre tema era el menjar, el tenia contat , gairebé sempre em donaven solament 
4 fulles d’enciam amb un filet de pollastre, fins i tot em contaven les galetes 
que podia menjar. Recordo que solament en uns mesos vaig perdre com 7 o 8 
quilos. Era humiliant, fins i tot em contaven el paper higiènic que podia fer servir.

Em tractaven com a inferior per ser immigrant, recordo que un dia mentre estava 
allí el nét de la senyora li va dir: “Vés amb compte, no et pots fiar de la gent 
que ve de fora”. Em vaig sentir fatal, com si em donessin una bufetada a la cara.

Realment les experiències que expliqueu són un clar exemple de les terribles situacions 
per les quals han de passar moltes dones immigrants, sobretot quan no tens papers...
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nét de la senyora li va dir: “Vés amb compte, no et pots fiar de la gent que 
ve de fora”. Em vaig sentir fatal, com si em donessin una bufetada a la cara.

Realment les experiències que expliqueu són un clar exemple de les terribles situacions 
per les quals han de passar moltes dones immigrants, sobretot quan no tens papers...

Rita: Sí, clar, són moltes les dones que passen per això. Jo tinc moltes amigues i conegudes 
que van treballar o estan treballant com a internes i que van passar per situacions semblants. 

Pel simple fet de no tenir papers s’aprofiten per explotar-nos encara més, a part que 
passem per situacions d’abús i de vulneració total dels nostres drets. Els puc posar un 
altre exemple de quan treballava com a cambrera en un bar. Un dia, mentre reposava els 
refrescs al magatzem em vaig donar un cop molt fort al cap i se’m va obrir. Llavors vaig 
cridar al meu cap, va venir ell amb la seva dona i em van dir que pugés a dalt, que ella em 
curaria la ferida. I jo els vaig preguntar, “No hauria d’anar a un hospital?”, perquè real-
ment em feia molt mal! I em va dir que no, “que era perillós perquè els policies allí em 
podien agafar”. Com que encara no tenia papers, ells em volien ficar por. Però després em 
vaig adonar que no ho deien pel meu bé, sinó que era per ells, clar, perquè em tenien sen-
se contracte ni res. Recordo que  la feina sempre  em deien: “mira si ve un policia, tu no 
parlis molt, perquè a tu no se’t nota, però quan comences a parlar ja se’t nota l’accent. O 
sigui, intenta no parlar molt.” I altres coses... de sobte si el cap estava de mal humor em cri-
dava davant dels clients, al principi callava, però després ja vaig començar a contestar-li.

Com creeu que hem de combatre aquesta situació? 

Diana: La meva situació com a migrant, i totes les dificultats  per les que jo he passat, 
van fer que jo anés construint una consciència de classe. Em vaig anar adonant de què la 
situació que jo patia, no era responsabilitat meva, sinó d’una qüestió estructural. I és que 
aquest sistema capitalista ens ha venut el discurs que tots tenim les mateixes oportuni-
tats, que hem de ser “emprenedors” per aconseguir les coses i que si sofreixes precarietat 
és culpa teva perquè no t’has esforçat prou, o perquè havies d’haver estudiat més, etc. 

Un discurs totalment absurd, si ja són moltes les persones d’aquí amb estudis universita-
ris que es veuen obligats a treballar en feines molt precaries, doncs és molt pitjor pels i les 
immigrants. Són moltes les dones que vénen a Espanya amb estudis i que per culpa de les 
racistes polítiques d’estrangeria, han d’acabar netejant cases, oficines o hotels. O pitjor 
encara, treballant d’interna les 24 hores del dia. Quan et vas adonant d’això, veus la im-
portància que cal fer alguna cosa per canviar les coses i va ser llavors quan vaig començar 
a organitzar-me amb Pan y Rosas. Perquè des de Pan y Rosas denunciem que la situació 
de les dones immigrants no és una realitat aïllada, sinó que és part de les múltiples cade-
nes d’opressió que travessen aquest sistema capitalista,i d’aquest sistema d’explotació. 



vors quan vaig començar a organitzar-me amb Pan y Rosas. Perquè des 
de Pan y Rosas denunciem que la situació de les dones immigrants no és 
una realitat aïllada, sinó que és part de les múltiples cadenes d’opressió 
que travessen aquest sistema capitalista,i d’aquest sistema d’explotació. 

Rita: Sí, penso que és molt important organitzar-nos per sortir als carrers, però també 
per generar consciència de com estem sent explotades per aquest sistema. Per exem-
ple jo tinc una coneguda que està com a interna de dilluns a dilluns, Tots els dies! i 
em deia que el seu cap li deia que “Hem d’agrair que tenim sostre on dormir”. Jo li 
deia que si aquest sostre inclou treballar 20 hores al dia, perquè a la pràctica gaire-
bé solament tens 4 hores per dormir, quin sentit té?. És que no pel fet d’haver sor-
tit d’una misèria, hem de venir a aguantar i conformar-nos amb una “menys misè-
ria”. Per això hem de combatre amb força contra la triple opressió que sofrim com 
a treballadores, dones i immigrants! I aquesta és una lluita que no podem fer soles.

Com a treballadores immigrants de Pan y rosas, quines són les vostres principals 
reivindicacions?

Diana: Ens organitzem contra les polítiques racistes i xenòfobes d’aquest Estat imperia-
lista, així com per acabar contra tota la repressió que sofreixen les persones immigrants 
a les fronteres de l’Estat Espanyol i la Unió Europea. Exigim la derogació de la llei 
d’estrangeria i el tancament dels CIEs. Lluitem per una Sanitat Universal, i pel dret a 
l’avortament lliure, segur i gratuït per a totes les dones. Perquè no podem oblidar a les dones 
immigrants que pel simple fet de no tenir papers no poden accedir a drets tan elementals.

Lluitem per Papers per tots i totes sense contracte! Perquè els papers no po-
den ser usats com un arma i un xantatge per explotar-nos encara més, per-
què estem cansades d’aguantar tants abusos Els papers són un dret, i no cap favor!

Rita: Si, no pot ser que per ser immigrants hàgim d’aguantar i suportar tre-
balls tan precaris. Per això també exigim acabar amb el Règim especial de les 
empleades de la llar i de la cura, no pot ser que encara no tinguem ni dret a po-
der accedir a la prestació de l’atur, o que una gran majoria no tinguin ni contracte. 

Alhora creiem que és crucial visibilizar la realitat per la qual passen les emplea-
des de la llar internes. Com és possible que en ple segle XXI es permeti que tre-
ballis de dilluns a dissabte, les 24 hores del dia, que no puguis sortir i que estiguis 
obligada a dormir a la casa dels teus caps? Fins i tot moltes ni lliuren els caps de se-
tmana! I tot això per un sou que no sol arribar ni al sou mínim interprofessional, o 
si tens sort com a molt cobraràs uns 800 euros. A les manifestacions nosaltres sem-
pre cridem: Per l’abolició del treball d’interna, perquè és esclavitud moderna! 



També prenem amb força la reivindicació de les Kellys per acabar contra les externa-
litzacions, tant en el sector privat com al sector públic, com els passa a les treballa-
dores de cures dels serveis socials de l’Ajuntament que també estan externalitzades. 

I perquè som moltes les dones que sofrim la precarietat al cos, tam-
bé denunciem totes aquelles malalties laborals no reconegudes que són pro-
vocades per les penoses condicions a les quals aquest sistema ens aboca.

Diana: Davant això som molt conscients que la realitat de les empleades de la llar, de 
les treballadores de la neteja, així com de les treballadores de cures en general, al final 
és una conseqüència més d’un sistema capitalista i patriarcal que vol invisibilizar les tas-
ques de cura. Perquè a l’Estat li surt gratis tenir un exèrcit de dones que realitzi aques-
tes tasques en una doble jornada laboral que ningú ens paga, més encara després de to-
tes les retallades en Sanitat, Educació i altres serveis. És per això que nosaltres també 
batallem per socialitzar les tasques de cures, perquè l’Estat garanteixi guarderies, resi-
dències i altres recursos que siguin gratuïts, de qualitat i no es basi en el treball precari.

Rita: Per tot això, des de Pan y Rosas volem organitzar-nos al costat de les altres dones tre-
balladores, siguin natives o estrangeres, i al costat de la resta d’oprimits i explotats. Perquè 
som conscients que volem acabar amb aquest sistema patriarcal, vital per a aquest sistema ca-
pitalista que ens asfixia i que solament ens condemna a més precarietat, misèria i explotació.



Les vaguistes de la ‘revolució de les escales’ 
Andrea Villa   

La plantilla de Telefónica-Movistar no té més d’un 20% de dones tècniques, nombre menor en les 
contractes i subcontractes.

En els anys ‘80 van entrar moltes dones joves que van lluitar al costat dels seus companys per 
un conveni de sector que aglutinés a tots els tècnics. No obstant això, després de la privatització de 
Telefónica sota el govern de Felipe González, s’han eliminat llocs de treball i precaritzat les condicions 
laborals, a la vegada que s’incrementaven els guanys de la multinacional.

“Des del ‘88 fins al ‘92 entrem moltíssima gent jove, arribant a ser uns 82.000 treballadors. Però 
en 20 anys s’han perdut 50.000 llocs de treball, a raó de 7 llocs de treball/dia. Telefónica ha anat 
fent EROs, acomiadant personal d’una manera molt maquillada - perquè no hi ha hagut cap reacció 
social- i creant contractes i subcontractes en les quals es realitza un treball físic i perillós sense que es 
compleixi cap de les mesures de seguretat.” explica Asunció Querol, tècnica de Telefónica-Movistar 
i membre de En Construcció.

Ara lluiten tant contra la precarització de l’ocupació en la plantilla de Telefónica, al costat 
de les i els contractats, subcontractats i falsos autònoms exigint ‘igual treball, igual salari’. 

Silvia, tècnica de contracta des de fa 9 anys, parla sobre la precarietat: “Arribarà el moment en què 
em donaran el “cop de peu” perquè en 8 hores no els sortiré rendible. El que estan demanant no ho 
puc fer, no puc treballar 10 i 12 hores perquè haig d’emmotllar-me a l’horari del meu fill. Però a més 
lluito també pel seu futur, igual que ho van fer els meus avis. I per això també li demano a la gent que 
ens doni suport i a que lluiti, perquè la lluita és de tots i val la pena.”
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La vaga de Telefónica està rebent el suport de diversos sectors de la societat com a sin-
dicats, organitzacions socials i partits polítics -a excepció de la burocràcia de CCOO i 
UGT-. Les treballadores s’esforcen a difondre la seva lluita al costat dels seus companys 
donant xerrades, organitzant manifestacions, fent piquets… “Estem tots units des de les 
bases. Ens organitzem en assemblea. Encara que sí hi ha sindicats minoritaris que ens 
estan ajudant... jo mantinc la meva desconfiança; crec que som nosaltres, els treballa-
dors, els que hem de decidir”, explica Silvia.

Les dones tenen doble dificultat per conciliar la vida laboral i familiar, i així també suc-
ceeix en la vaga.

Però a més de les diferències de gènere, existeixen diversitat de situacions entre dones 
que fan a cadascuna més precària, com és el cas de Silvia, que no disposa d’ajuda per 
compaginar les obligacions familiars amb el treball de “treballar la vaga”: “Jo no estic 
sindicada ni tinc família a qui deixar al meu fill, així que m’acoblo com puc. Estic en-
tre els horaris escolars i les activitats que anem fent per informar de la vaga i buscar la 
solidaritat; com avui que venim a les facultats per explicar aquesta lluita als estudiants… 
futurs treballadors precaris.”

Silvia recorre les aules de la Universitat de Barcelona al costat d’estudiants que estan 
portant endavant la campanya ‘Un estudiant, un euro’ impulsada per les agrupacions No 
Passaran i ‘Pan y Rosas’, amb la finalitat de recaptar fons per a la caixa de resistència i de 
sensibilitzar sobre la necessitat de crear vincles efectius entre treballadors i estudiants per 
enfrontar aquest atac generalitzat a les condicions de vida de tota la classe treballadora i 
la joventut, perquè com ella diu “aquesta lluita és de tots i val la pena.”

Les dones, encara que són una minoria en aquest sector, han anat adquirint visibilitat, i la 
seva força i combativitat els fa ser un important motor d’energia per als seus companys. 
Elles també sofreixen la precarietat laboral i el risc de pujar a les escales. Però la seva 
explotació és doble, com a dones i com treballadores.
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La meva vida com a teleoperadora precària als 

54 anys
Soledad Pino | @soledadpino_

Dia rere dia ens fan sentir que som treballadores descartables, no els importa la nostra 
salut ni la nostra vida. Sóc una treballadora precària dins una empresa multinacional.

El meu dia comença molt prest, a les 5:45 sona el despertadori i m’he de llevar. Agafo el metro 
amb dues combinacions i un bus, això vol dir que tinc almenys una hora de viatge fins a la feina.

La jornada de treball comença quan arribo al lloc i d’anar a buscar els auriculars, la meva 
eina de treball fonamental, però que en general no n’hi ha suficients per a tothom. Així 
que moltes vegades hem d’agafar els d’algun company que no ha arribat encara a la feina.

Els llocs de treball no són fixes (res és fix en aquest treball, ni tan sols el treball mateix!) així 
que quan arribes has de buscar un lloc on seure, perdent temps i baixant la productivitat que 
t’exigeix l’empresa. Això ens obliga a arribar almenys quinze minuts abans cada dia, per a poder 
començar a la teva hora amb un seient i uns auriculars. Ningú ens paga per aquests minuts extra.

Després ja marco el meu codi personal al telèfon perquè quedi 
enregistrat que he arribat. Llavors comença la muntanya russa. Un cop 
que introdueixes el codi comença una pluja de trucades imparable.

M’exigeixen rapidesa i que retalli els temps de cada trucada. Però també “excel•lència 
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telefònica”. Mentre busco les dades del client a l’ordinador he d’escoltar el motiu de la 
trucada (en el meu cas, incidències del servei). Tot s’ha de fer en el menor temps possible, 
rebent les queixes del client, responent-li amb evasives. L’estrès augmenta quan els progra-
mes cauen o es queden bloquejats, el que t’obliga a disculpar-te cada minut. Hi ha clients 
que em parlen amb simpatia, però d’altres que em donen la culpa a mi de la mala gestió de 
l’empresa, perquè les teleoperadores som les que sempre rebem les queixes, un fet que puja 
encara més l’estrès el dia a dia.

Per una altra banda estan els coordinadors, supervisors i gerents. Un món propi. Depenent 
de la campanya hi ha coordinadors que deixen de ser els companys que treballaven ahir 
amb tu i des de la seva categoria de coordinador es creuen superiors a tu. He arribat a patir 
situacions tan violentes com que un supervisor et renyi pel sol fet d’haver-te aixecat a pre-
guntar alguna cosa, per estar comentant quelcom amb el teu company del costat, o haver de 
demanar permís per anar al bany, com si fóssim nens petits.

Als meus cinquanta i quatre anys (i en aquesta feina des de fa dotze) he après que això és 
millor prendre-ho amb humor o acabes cada dia amb una ansietat enorme. Aquestes em-
preses no saben que som persones i no robots? Que tenim necessitats, que anem al bany, 
menjam i ens equivoquem? 

Per a les empreses de telemàrqueting no som més que mà d’obra molt barata, números que 
tenen per milions. No importen res les nostres necessitats o la nostra salut. I si et queixes 
per això, no tarden ni un dia en fer-te for a perquè saben que al teu darrere vindran molts 
altres a cobrir aquest lloc de feina. 

Tenc 54 anys, sóc treballadora precària. La meva feina per a una empresa multinacional sig-
nifica que no tinc cap mena d’estabilitat i cada dia em fan saber que aquest pot ser el meu 
últim dia.

Pretenen controlar-nos tot el temps. He vist companyes anar-se’n plorant a casa, col·lapsar 
per ansietat o estrès. Companyes acomiadades després d’haver-se pres una llicència per 
malaltia. 
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Lluitem per acabar amb les externalitzacions, 
no podem permetre que ens explotin i perdem 

la salut!”
Àngels Vilaseca

Entrevistem a Miriam, treballadora immigrant precària i membre de 
les Kellys Barcelona, l’associació de dones que lluiten contra l’extrema 
precarietat que sofreixen les cambreres de pis, les netejadores dels hotels.

Una de les principals reivindicacions de les Kellys és contra les externalitzacions. 
Creus que el que et va passar és un clar exemple de com les externalitzacions 

comporten major precarietat laboral, i fins i tot acabar amb la salut de les 
treballadores? 

Si, exactament. Jo treballava per una empresa externa i això òbviament genera major 
precarietat. Al principi quan jo vaig començar de cambrera en un hotel, tenies 35 minuts 
per fer una habitació normal i 45 minuts per fer una habitació de sortida Ara solament tens 
15 minuts! Has de fer més habitacions amb un sou més baix i et veus obligada a treballar 
hores extres que no et paguen. Perquè encara que et dius ‘quan arribi la meva hora me’n 
vaig’... doncs no, si fas això ells t’amenacen en fer-te fora. Estàs entre dues cruïlles, 
o deixar la feina i quedar-te sense res, o seguir aguantant encara que et deixis la salut.
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És per això que nosaltres lluitem per la Llei Kelly, Perquè volem acabar amb les externalitzacions! 
No podem permetre que ens explotin d’aquesta manera i que perdem la salut per això! Una 
altra de les nostres reivindicacions també és pel reconeixement de malalties professionals 
directament relacionades amb l’aparell motor i múscul esquelètic que moltes de nosaltres sofrim.

Com creus que afecta el fet de ser dona i immigrant per acabar en feines amb 
condicions tan precàries?

La majoria de cambreres d’hotel són dones immigrants, a més amb càrregues 
familiars i amb un sou amb el qual has de mantenir als teus fills i a la teva família. 
I véns a un país en el qual no coneixes res, a part de tots els problemes amb els papers. 
Jo quan vaig arribar aquí no coneixia res de lleis, no coneixes quins són els teus drets. 

Jo vaig arribar a Espanya l’any 99, i com que no tenia papers em vaig ficar a treballar com 
a interna en una casa, encara que solament van ser uns mesos. Treballava en negre, sense 
contracte. I estava tota la setmana en una casa sense sortir,  planxant, netejant diàriament totes 
les habitacions, els banys, la cuina, posant rentadores... la casa era una torre enorme. Solament 
podia sortir de la casa els dissabtes al migdia, fins al dilluns al matí que tornava a entrar i 
començar la rutina. Quan arribava el meu dia lliure em sentia com que m’havien deixat anar 
després d’estar tancada tota la setmana, tal qual com si fos un gosset d’aquests engabiats. Va ser 
molt dur, jo acabava d’arribar no coneixia a ningú, em sentia molt sola. Vaig deixar a la meva 
mare, a les meves germanes, al meu avi que seguia malalt.... vaig deixar a tota la meva família, 
per venir aquí, per treballar de manera esclava per una altra família que no coneixia de res.

Després vaig començar a treballar netejant per hores i després com a cambrera en un bar. 
Però tot això sense contracte ja que encara no tenia papers. Els tenia en tràmit, però la primera 
vegada em van sortir denegats. Finalment vaig aconseguir els meus papers en la regularització 
extraordinària que va haver-hi l’any 2001. I de fet, jo fa poc em vaig assabentar, en una xerrada 
que vaig anar amb Les Kellys, que aquesta regularització va ser a causa de la lluita que va 
haver de les persones immigrants que es van tancar a les esglésies reclamant papers per tots 
i denunciant les lleis d’estrangeria. Al mi mai m’ha agradat cap govern dels que hi hagut fins 
ara, tant d’un partit com d’un altre. I quan em vaig assabentar d’això, doncs amb encara més 
raó em vaig adonar que cap govern et dóna res gratis i que tot s’aconsegueix amb la lluita.

Actualment on estàs treballant?

Jo estava treballant com a cambrera de pisos en hotels, però arran de que vaig caure malalta 
vaig estar molt temps parada i després fent rehabilitació. Vaig voler canviar de professió i no 
vaig poder, perquè on fico el currículum sempre m’ho descarten. Com veuen que has treballat 
com a cambrera de pisos ja no et criden per a una altra cosa. Ara estic treballant en un hostal, vaig 
començar fa solament dues setmanes. M’encarrego de fer la neteja, de rebre als clients, de fer el 
check in, estar pendent del telèfon, guardar l’equipatge i altres tasques vàries. Però de tota manera 
aquest treball no és tan dur com les experiències que he tingut als hotels, que em van esprémer.
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Quant temps vas estar treballant com a cambrera de pisos? Va ser per les teves 
condicions laborals que vas tenir problemes de salut?

Vaig estar entre 16 o 17 anys de cambrera de pisos, fins a finals del 2016 que vaig 
caure malalta. En aquell moment estava treballant en una empresa externa com a 
cambrera en un hotel. Després d’estar dos anys en aquesta empresa, vaig començar a 
sentir que em feien moltíssim mal les mans, els canells i tot el cos, però no sabia perquè 
era. Havia de suportar el treball prenent-me un munt de pastilles que no em feien 
efecte. L’hi vaig comentar a la governanta, però ella no li donava cap importància. 

Va anar passant el temps, fins que un dia a la nit vaig tenir un dolor molt fort a les mans. 
L’endemà vaig haver d’anar igualment a treballar, però no podia ni agafar la fregona, ni el 
recollidor, no podia fer res. Em vaig esperar a que vingués la supervisora perquè em donés el 
paper per a la mútua perquè aquest dia la governanta tenia festa. Però la supervisora va parlar 
amb la governanta i ella li va dir que, ja que havia vingut a l’hotel, doncs que acabés la meva 
jornada. I sí, vaig haver d’aguantar com vaig poder, em va haver d’ajudar la meva companya, 
perquè jo no podia fer pràcticament res. Mai a la vida m’havia passat això, em van fer sentir fatal. 

Vaig haver d’agafar la baixa, però a la setmana i mitja ja m’estaven trucant perquè 
anés a treballar, em van dir que: “l’empresa no era cap ONG, que nosaltres estàvem 
per servir a l’empresa i produir”. I jo li vaig dir que no era perquè jo no volia, sinó que 
jo no podia anar a treballar, tenia artrosis a les cervicals, a les mans, als malucs... cada 
vegada que anava al metge a fer-me una prova em sortien més coses. El dolor era 
horrible i per moltes pastilles que em prenia no se’m passava. Em van acabar fent fora. 

Per què vas començar a organitzar-te amb Les Kellys? 

Quan jo estava treballant al lloc on vaig caure malalta, l’any 2016, vaig conèixer a una 
companya que també treballava en un hotel i que em va parlar d’una associació de cambreres 
de pis que s’ajuntaven per lluitar contra la precarietat i contra els abusos. I realment em va 
sortir de dins, li vaig dir ‘Jo vull estar aquí’, em vaig sentir identificada. Allí vaig començar 
a anar a les reunions i ens vam comencem a ajuntar. I cada vegada anava aprenent més coses 
que no sabia, tant de les històries que m’explicaven les altres companyes, com sobre els meus 
drets que em corresponen com a treballadora, pels quals hem de lluitar i seguir endavant. 

De quina manera creus que cal lluitar contra la precarietat que sofreixen Les Kellys?

Cal més unió de tota la societat, perquè això ja no és solament cosa de les Kellys. Les 
externalitzacions estan generalitzades, també estan externalitzats els vigilants, els conserges, les 
treballadores de la neteja dels hospitals, de l’Ajuntament, les cuidadores, etc. És com una plaga 
que cal tallar d’arrel amb la unió i la força, amb les eines que les treballadores i els treballadors 
tenim per combatre aquesta explotació. Perquè això és un virus que està avançant més i més i 
que afecta a tothom, tant a homes com a dones, ja siguin immigrants o no. Per això la lluita de 
les Kellys ha d’unir-se a totes aquestes lluites, perquè en ple segle XXI sembla que hem tornat 
a l’esclavitud. Hem de sortir tots als carrers, perquè res vindrà sol i cap govern ens regalarà res.
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Lluitem contra la precarietat que pateix la 

joventut!

Àngels Vilaseca i Ivan Tamajón

Entrevistem a la Miriam i a la Raquel, dues treballadores de Telepizza organitzades a la 
secció sindical de la CGT per lluitar contra la precarietat laboral.

Com són les condicions laborals al Telepizza?

Raquel: Les condicions realment són molt precàries. El sou és pèssim, per 50 hores que 
realitzem al més només ens paguen uns 270 euros. Des de fa poc hem començat a cobrar un 
plus de nocturnitat d’un 10% que es compta de les 22.00 h  fins a les 24.30 h, però realment 
és una tonteria el que cobrem de més. A part no tens un uniforme en condicions, només et 
donen un uniforme un cop a l’any, i si es fa malvé has d’espavilar-te i te l’has de pagar tu.

Per altra banda, a l’estiu tenim un aire condicionat que no sol funcionar gairebé mai, 
hem hagut de tancar alguns telepizzes perquè estaven treballant a temperatures d’uns 
38 graus, era insuportable. Amb gent que s’estava marejant, els clients esperant fora...

I les mesures de seguretat també són lamentables, les motos dels repartidors 
solen estar molt malament, no tenen viseres, amb llums molt bàsiques, i en 
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algunes carreteres realment no t’hi veus bé. Compleixen el mínim legal, 
però res més. I ja hi ha hagut molts accidents últimament per culpa d’això.

Miriam: A part del que ha dit la meva companya tampoc cobrem cap plus 
d’antiguitat, ni plus per festiu. A part amb el plus de nocturnitat fan una trampa que 
realment és il·legal. Si per exemple en un tancament te’n vas a l’una o més tard, 
ja no et compta el plus de nocturnitat, perquè el programa informpatic l’ordinador 
on apuntem les hores no et deixa posar-ho bé. A part si hem de fer hores extres, 
en dies que no ens tocava treballar, et paguen el mateix, no et paguen cap plus de res.

Quina tasca realitzeu des de la secció sindical de la CGT per fer front a aquestes 
condicions de precarietat?

Miriam: La majoria de treballadors i treballadores del telepizza no coneixen els 
seus drets. Fins fa poc molta gent no sabia ni que era un sindicat. De fet fins que no 
ens vam presentar, ni nosaltres mateixes sabíem que aquí teníem sindicats, ja que 
no els havíem vist mai. Estaven CCOO i UGT, però eren completament invisibles, 
no feien res, ni es manifestaven per res. Per això , vam pensar en autoorganitzar-
nos i en formar la secció de CGT dins de Telepizza, I de fet ens vam presentar i vam 
guanyar per majoria, de 15 delegats, en vam sortir 10 de la CGT. Era el primer cop en 
molt de temps que es presentava un sindicat alternatiu, i que a més sortia  guanyador.

Raquel: A l’empresa des de sempre s’han aprofitat que el perfil de gent que hi 
treballem és gent jove estudiant que estem aquí de pas per poder pagar els estudis i 
les despeses, o de gent que no té altres recursos per trobar una feina millor. I s’aprofiten 
d’això per explotar-nos encara més. Per això la tasca que més fem és anar a les botigues 
a informar els companys i a les companyes dels nostres drets, perquè per nosaltres és 
fonamental que ens organitzem per poder reivindicar-los! I de fet, estem veient com 
molts companys i companyes estan començant a perdre la por, i això és molt important.

Com són les condicions de les dones treballadores del Telepizza? Hi ha major 
discriminació?

Raquel: Per una banda , a on jo treballo a les dones ens solen ficar sempre a cuina, tot i que hi 
ha altres tendes on sol està més repartit. Però per exemple a caixa sempre hi solen ficar a dones, 
perquè és una feina de cara al públic, i per l’empresa pel sol fet de ser dones “donem millor 
imatge”, molt masclista. Hi ha molts companys que potser fa més d’ un any que estan treballant 
i que mai els hi han ensenyat com funciona la caixa.  Això també suposa que hi hagi molt poques 
dones repartidores. I d’alguna manera, això vol dir que acabem cobrant menys, ja que els 
repartidors cobren el plus per tocar monedes, i el plus de repartiment, que nosaltres no cobrem.

A part també hem d’aguantar molts comentaris sexistes i masclistes tant dels clients, com 
també dels mateixos encarregats o del propi cap com “avui estàs molt guapa, perquè no et poses a 
caixa”. O per exemple, a una companya que va avortar el seu cap li va  retreure i la va criminalitzar.



Tal com sabem també veu participar activament a la vaga del 8 de març...

Miriam: Sí, de fet al 8 de març a la botiga de Consell de Cent ens van posar a tota la planti-
lla a treballar a propòsit, als auxiliars, a tots, quan mai fiquen tanta gent a treballar al mateix 
dia. Ho van fer expressament perquè sabien que la majoria volíem fer vaga, i així ens podrien 
treure a tots els sou d’aquell dia. Quan nosaltres ja de per si cobrem una misèria.

Com a resposta, vam parlar amb tots els treballadors i treballadores per explicar-los el que va 
passar, i la majoria ens van donar suport a. Així que el mateix 8 a part de participar a la resta 
de mobilitzacions, també vam fer un piquet a la tenda , els hi volíem deixar molt clar que si 
ens obligaven a treballar a tots que no deixaríem de fer vaga! I és que sí a nosaltres ens treien 
el salari, nosaltres els hi fotríem la venda. I la veritat és que el piquet va ser molt productiu, 
perquè van venir molta gent d’altres tendes a donar suport. Li vam fer veure a l’empresa que 
allí estàvem i que no deixaríem passar aquestes coses.

Realment, tal i com ens heu explicat, les condicions a les feines de cadenes de menjar ràpid 
són molt precàries, i això que són part d’empreses com Telepizza que tenen múltiples benefi-
cis. Com creieu que hem de combatre tot això?

Miriam: Primer de tot, és molt important generar més unitat entre tots els treballadors i treba-
lladores del Telepizza, la cohesió és bàsica, hem de fer pinya i organitzar-nos, Perquè si a algú 
li passa alguna cosa, estiguem tots allí!

Raquel: Sí, i també és fonamental generar unitat amb altres sectors de treballadors i treballa-
dores, i donar suport a altres lluites. És per això que hem estat a moltes mobilitzacions de les 
kellys, amb els portuaris, amb els treballadors d’ Amazon... Perquè al final tots estem al ma-
teix vaixell i ens hem de donar suport. Perquè si hi ha una vaga, doncs tots hem de recolzar-la, 
i fer que tingui ressò i repercussió. Perquè potser avui sóc jo , però demà pots ser tu. I és que 
al final tots som part de la mateixa classe obrera, i hem d’unir-nos per lluitar contra la preca-
rietat que tots patim!

Com a secció sindical sempre se us ha vist actius en la solidaritat amb altres lluites, especial-
ment amb la lluita de les Kellys, però també de Deliveroo, els portuaris, Amazon...

 
Raquel: Sí... al final estem tots en el mateix vaixell, amb els mateixos sous de merda.. al final 
l’important és que si el teu feixos una lluita nosaltres et recolzem. Crec que és important que 
ens recolzem entre la classe obrera.
 
 
Miriam: És que cal reforçar a les diferents lluites. Ens semblen igual d’important que les 
nostres. Entenem que la nostra lluita va més allà de Telepizza, buscar gent que estigui en les 
mateixes condicions, avançar, i barallar contra aquestes condicions que són pèssimes.
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María Moreno, obrera tèxtil de les dècades 60 

i 70 
Cynthia Lub | @LubCynthia 

Les dones treballadores, durant les dècades del 60 i 70, mentre lluitaven contra la 
dictadura patronal, qüestionaven un Règim dictatorial amb les seves arestes més misògines. 
Aquestes perilloses obreres, en aquest cas tèxtils, van teixir els fils d’una potent història. 
Volem reflectir aquestes experiències a través de la història de María Moreno, qui va arribar 
a Terrassa (Catalunya) el 1967 amb 17 anys del sud d’Espanya, de Còrdova, per treballar 
com a obrera tèxtil. Va estar més de 35 anys a la fàbrica Filatures Castell treballant, lluitant 
incansablement, organitzant-se amb les seves companyes, les qui l’any 2002 a van ocupar la 
fàbrica per recuperar els llocs de treball, i la van posar a produir sota el control de les obreres.

María era part d’aquestes milers de dones, que com la seva mare, també obrera tèxtil, venien 
dels pobles del sud d’Espanya: eren els temps de gran afluència de corrents migratoris de les 
regions més agràries cap als centres industrials de Madrid, Catalunya, País Basc o Astúries: 
Vaig arribar aquí, i vaig entrar a treballar en el tèxtil, a la fàbrica Filatures Castell, vaig 
treballar 35-36 anys fins que van tancar. La meva mare treballava en el tèxtil també. Jo 
entrava a les 4 del matí a treballar tots els dies menys els diumenges. Era horrorós. Jo venia 
d’un pueblito, a mi em va canviar la vida totalment. Dins de la fàbrica, amb el soroll tan gran 
que hi havia només pensava en cantar les cançons del meu poble perquè no se m’oblidessin.

Però aviat María recuperarà forces en els convulsos anys de la “Terrassa vermella”, 
on abundaven les fàbriques tèxtils, en un moment en el qual la incorporació de la dona al 
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treball assalariat va significar un canvi de gran transcendència en el rol social de la dona. 
A Catalunya, la indústria tèxtil havia estat l’avançada de l’economia. Es basava en una 
mà d’obra intensiva femenina: el 1968 en tot l’Estat les dones ocupaven el 75% de la 
mà d’obra de la indústria tèxtil, amb un gran pes a Catalunya: Llavors totes les dones de 
Terrassa en edat de treballar estàvem ficades en el tèxtil. Hi havia fàbriques molt grans com 
Torra de Neira que era un monstre de fàbrica, l’Anònima, Castell... El tèxtil, ha tingut una 
lluita històrica a Terrasa. Aquesta mà d’obra femenina va generar una gran conflictivitat 
femenina també. En la indústria tèxtil del Maresme, Barceloní o Vallés Occidental entre 
finals dels anys cinquanta i els seixanta van sorgir conflictes en les quals coincidien joves 
treballadores immigrants i unes altres amb experiència industrial i participació en conflictes.

Quan María arriba, molt ràpid el seu sentiment de nostàlgia és reemplaçat pel de rebel•lia, 
quan va conèixer a les “folloneras”: Hi havia un grup de noies més grans que jo, i quan vaig 
entrar me les van presentar altres companyes com  les  “folloneras”, i em van dir que no 
m’ajuntés amb elles perquè sempre creaven problemes i llavors jo vaig dir: aquí ni m’acosto. 
Després em vaig  unir a  les “folloneras” perquè encara que jo no tenia noció de gens, les 
veia més companyes. Perquè si estàvem fent cons, i jo havia de fer 50 kg de fil i al final del 
dia em feia 49kg em treien diners. “Las  folloneras”, quan es van adonar que jo no arribava 
i que podia reduir el meu salari, m’ajudaven. Aquí vaig començar a veure que les dolentes no 
eren tan dolentes... I clar, van començar a lluitar per la igualtat entre totes les treballadores. 

María, era part d’aquesta nova generació de dones que, com un motor imparable, mentre 
s’enfrontaven a la patronal pels seus drets laborals, s’estaven enfrontant sense saber-ho 
al model de dona franquista que s’havia imposat durant ja més de tres dècades, la dona 
submisa, decent, “àngel de la llar”, i com ella mateixa diu “catòlica, apostòlica i romana”: 
I venia d’un poblet, amb una vida tranquil•la i quan arribo aquí a Terrassa, al meu pare 
li van dir que em lligués fort. Recordo que davant de la  fàbrica hi havia un convent de 
clausura, i el gerent anava tots els dies allí a missa; jo pensava què bé aquest senyor. A 
la fàbrica, el gerent ens vigilava per uns cristalls. Va haver-hi un moment que em vaig 
recolzar un segon en la paret perquè sentia molt dolor, perquè tenia la regla. Just baixava 
el gerent. I l’encarregat em va dir que si em trobava malament me n’anés a casa meva 
perquè el meu descans li costava diners a l’amo. Vaig estar plorant tres dies, fins que em 
vaig esplaiar. I així vaig anar fent consciència poc a poc, que si el respirar jo li costava 
diners a l’amo, doncs jo volia seguir respirant, li costés diners o no, volia seguir respirant 
amb més llibertat de la qual fins ara venia respirant. I aquí vaig començar la lluita, i em 
vaig sentir molt millor. I clar, vaig deixar de ser la catòlica apostòlica i romana, d’abans.

Me’n recordo quan va venir una monitora, anava a per mi perquè jo ja no era la nena d’abans i 
estava amb les “folloneras”, em va fer netejar el seu espai que era una tauleta amb una paperera. 
I jo li vaig dir: no, tu véns a netejar la meva màquina? Em van sancionar, tres dies sense pagar-me. 
Al segon dia les meves companyes, em van ficar dins de la fàbrica i jo em vaig posar a treballar... 
Al final de mes em faltaven tres dies. Però entre totes les companyes van posar cadascuna un duro 
i van ajuntar la setmana sencera. I a partir d’allí jo vaig dir; ni sóc més ximple, ni més cristiana...

Començava a néixer una militància obrera femenina vinculada directament a les condicions 
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de treball. Conscients o no, la seva pròpia experiència les portaven a qüestionar els valors 
conservadors de la institució familiar i la seva reproducció en la vida pública i laboral. El 
1963, el salari/hora mitjà de les dones en la indústria suposava un 80% dels salaris masculins, 
però el 1971 havia empitjorat al 75%. La lluita per “igual treball, igual salari” estava a l’ordre 
del dia. María com a moltes dones començaven a “descobrir” que la lluita de les dones obreres 
tenia les seves pròpies reivindicacions per les quals lluitar: En aquell temps, sincerament 
jo el feminisme no ho percebia. No, entre altres coses perquè com érem totes dones i jo en 
aquell moment no era conscient de la desigualtat de la dona. Però sense saber-ho, jo ja 
era feminista, jo ja estava treballant per a reivindicacions de les dones. D’això me’n vaig 
adonar més tard, quan vaig veure que els homes els pagaven més que nosaltres, ells tenien 
més temps, eren vistos d’una altra manera, no els controlava ningú. I a nosaltres les dones 
sí. Homes eren els encarregats, els “pesadors” i després eren els caps de personal. A la 
màquina, érem totes dones. Nosaltres volíem ser “pesadores”, per què no podíem? Si no 
havies de carregar-te res?, eren carros amb roda. Per què ens posen en llocs segons ells 
més inferiors?. Però després t’adones: si no hi ha gent que feia fils, no podia haver-hi 
“pesadores”. Però això ho vam anar descobrint a poc a poc, i així vam començar a lluitar 
per la igualtat dels sous, i després ho vam aconseguir després d’anys de lluita. Aquí sí que 
ens vam adonar que els homes es posaven molt en guàrdia amb nosaltres. Sí, quan ja parlaves 
d’igualtat salarial, ja començaven a atacar-te i deien: aquestes dones sempre igual! Aquí 
t’adones que alguna cosa falla quan vols reivindicar per la igualtat en les condicions laborals.

Noves organitzacions obreres: les comissions de dones

Les dones en la lluita es van dotar d’organitzacions: les comissions obreres, habituals a les 
fàbriques tèxtils, només formades per dones i per fora del sindicat vertical, que negociaven i 
lluitaven amb la patronal, les forces policials o amb funcionaris de la GOSI. Aquestes van ser 
l’antecedent del que després seran les Comissions Obreres: Vam començar la lluita, per tenir 
hores per menjar, per treballar menys hores i vam aconseguir les 8 hs i no els dissabtes. Perquè 
hi hagués vestuaris i banys en condicions, no hi havia menjadors. Érem 200 treballadores, la 
majoria dones, i lluitàvem amb moltes vagues i aturades. Teníem les nostres assemblees i els 
nostres propis comitès, abans de formar-se el sindicat de Comissions Obreres, en aquest moment 
estava el sindicat vertical, fèiem les coses per fora de la fàbrica, i en les assemblees decidíem tot 
el que havíem de fer dins de la fàbrica. Fèiem reunions, però no en el sindicat, les fèiem en un local 
que teníem a Terrassa. Ens reuníem grups de treballadores de diferents fàbriques, també venien 
estudiants. Però clar, aquestes reunions eren clandestines. Jo recordo la primera vegada que em 
van cridar...I un dia, i un altre, i sancions, perquè clar! A la que més s’atrevia la sancionaven. 
En aquell temps hi havia una repressió molt gran. Però tot ho aconseguirem amb la lluita.

En els anys 70’ començava la crisi del sector tèxtil llaner, en el qual es van donar la majoria 
dels conflictes, i innombrables mobilitzacions i vagues, contra els tancaments i acomiadaments. 
És així que, en una situació convulsiva i de qüestionament al Règim, i després d’un canvi 
generacional amb la incorporació de joves treballadores, neix Comissions Obreres al costat 
de l’activisme i la militància d’esquerra: Quan ja es va legalitzar Comissions, els encarregats 
de quan jo vaig entrar ja se’n havien anat perquè eren grans. Va ser entrant gent jove que 
s’afiliaven a Comissions i eren del nostre pal. Llavors l’empresa va canviar, tant tant, que 
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fèiem vaga per tot. És que arribem a un 90% d’afiliació a CCOO, d’abans eh?, no érem dels 
d’ara...En tot aquest procés, les dones, encara que poques, començaven a ser delegades dins 
de CCOO. Quan María va ser triada, de nou delegats, tres eren dones: I quan van venir les 
eleccions sindicals del 77-78, i em vota tota la fàbrica com a delegada sindical. Les coses 
eren molt diferents d’ara a Comissions, quan es proposava alguna cosa en l’assemblea a la 
fàbrica, es votava, es portava després a l’assemblea general de comissions i es feia el que 
deia la base. Després, estrany era la setmana que no teníem un curs de formació sindical... 

María lamenta, amb dolor i ràbia, el què són els sindicats ara de Comissions 
Obreres: ...llavors clar, allò sí que era el meu sindicat en aquell temps.

María ens explicava com es coordinaven i es solidaritzaven amb les altres fàbriques: Sí, 
mira, si a Madrid, perquè llavors eren els grisos, havien apallissat a una persona, nosaltres 
paràvem. Al País Basc va haver-hi una vaga molt gran, nosaltres am parar un dia... Quan 
feia vaga la Seat, la AEG, nosaltres sempre fèiem vaga. Quan fèiem la vaga, la fèiem per 
totes les nostres reivindicacions, però també en solidaritat amb tots els que lluitaven. I per no 
enfrontar-nos amb els nostres propis treballadors, per fer els piquets ens canviàvem de fàbrica 
o tiràvem  octavetes a l’hora del menjador. També com s’organitzaven contra la repressió, 
les dones sempre estaven disposades a fer l’impossible per alliberar a tots els presos. En les 
comissions de treballadores, era normal percebre que les dones no serien represaliades de 
forma tan immediata com els homes: En aquell temps hi havia molta repressió, enxampaven 
a molta gent, llavors les dones fèiem caixes de resistència quan hi havia companys a la 
presó, i els torturaven. A les manifestacions hi havia repressió també contra les dones, 
però més als homes. Els cavalls ens tiraven. Men’ recordo del toc de queda a Terrassa...

María ens explica el seu últim any a la fàbrica, passats 35 anys, quan i per què van decidir 
ocupar la fàbrica i posar-la a produir: Hi havia rumors que la fàbrica estava en crisi... Llavors 
vam demanar que vinguessin els economistes de comissions, van fer un estudi i van veure que 
hi havia un frau gran. I vam començar a denunciar la situació, fins que quan vam tornar de 
vacances, i el 12 d’octubre es va tancar. Va haver-hi un diumenge en què un va veure com 
treien coses d’un camió, el dilluns vam arribar al magatzem i havien tret un carregament, 
vam anar a adreça, vam demanar explicacions i ens van dir que es tancava. Vam tornar 
a la fàbrica, els ho vam explicar a les obreres, i bé, es va muntar un “pitote”...! Va venir 
Comissions, vam fer assemblea i vam decidir que com hi havia molta feina, les màquines 
estaven plenes de feina!, doncs vam dir que anàvem a seguir. Un dia es van presentar a 
desallotjar la fàbrica, amb la policia i la jutgessa. Nosaltres ho sabíem, i estàvem totes les 
dones a la porta, i els homes darrere. I els vam dir: d’aquí no ens n’anem, si voleu fer-nos 
fora ens haureu de fer fora, però amb la força i matant-nos. Perquè si no  poder donar de 
menjar als nostres fills ens mateu, i ja està. I la jutgessa no va posar resistència cap, ens 
va mirar, va mirar a la policia, i se’n van anar. Des d’aquell dia ja vam dir, després d’una 
assemblea de totes les treballadores i el comitè: aquí hi ha feina, i ens quedarem a treballar. 
Primer vam voler fer una cooperativa, però no va poder ser, perquè havíem de pagar un deute 
que no havíem fet nosaltres; a més de que no teníem diners. Perquè clar, com l’amo es va 
declarar en crisi nosaltres no vam tenir indemnització, després de treballar 35-40 anys allí! I 
ens vam passar tots al fons de garantia. Hi havia molt gènere i els magatzems estaven plens, 
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llavors vam dir: les màquines ara mateix són nostres, aquí no ha de venir ningú a emportar-
se-les. Així que nosaltres podíem vendre els gèneres i vam veure que es podia mantenir 
els llocs de treball. Vam estar set mesos tancades, vam fer tres torns: matí, tarda i nit...

I si avui ocupéssim la fàbriques que tanquen?

María ens explica aquests mesos: La majoria érem dones. Va ser una gran experiència, encara 
que molt difícil. Ens van tallar la llum, el gas i els creditors venien i ens insultaven a nosaltres 
i ens reclamaven els deutes. I els vam dir, no, aquí els primers creditors som els treballadors, 
no cobrem gens nosaltres. Però bé, hem estat set mesos amb la fàbrica ocupada. Aconseguim 
vendre-ho tot i almenys poder pagar tots els salaris que ens devien els amos, i seguir treballant 
aquests mesos. Però es va fer molt dur seguir mantenint l’ocupació. Però jo crec que al final, 
tot el que fèiem era pensant en els altres, mostrant que els fèiem per tots, no per nosaltres 
mateixes. I la gent va respondre molt bé, es va solidaritzar amb nosaltres, feien guàrdia, fins 
i tot vam celebrar un nadal allí, a la fàbrica amb gent de tots els llocs, nosaltres els teixíem 
capells, bufandes...Encara que no  vam aconseguir tot el que volíem, va ser molt bonic també.

María ja coneixia molt bé l’experiència de la fabrica Zanon d’Argentina, ocupada i 
posada a produir sota control dels treballadors. Amb ella fa un any vam anar a una fàbrica 
amb amenaça de tancament, la DERBI, on María va explicar la seva experiència d’ocupació 
com una possibilitat real, mentre explicàvem, amb desenes d’estudiants que havien portat la 
seva solidaritat als obrers, la gran experiència de Zanon. Reflexionàvem amb María, sobre 
si l’ocupació de fàbriques, posades sota control dels treballadors, pot ser una sortida a la 
crisi, davant els centenars de tancaments d’empreses i milers d’acomiadaments: Sí, clar! Jo 
els diria que no es resisteixin a la primera oportunitat quan els diguin “ja està tancada la 
fàbrica”, no. Cal lluitar, cal resistir, i fer tot l’humanament possible per treballar, i perquè el 
teu treball tingui un sentit demostrant que podem treballar sense els empresaris. Tot el que 
hem fet aconseguit lluitant, no pot desaparèixer perquè a un empresari li doni la gana. No 
rendir-se, lluitar i lluitar. Ara mateix anem de camí a la mani contra els desnonaments, hem 
de demostrar sempre que “sí que es pot”. Perquè tot el que hem guanyat ha estat amb la lluita 
dels treballadors. Si ocupéssim les fàbriques quan els empresaris volen tancar-les, a més 
d’impressionant, els empresaris s’acollonirien! Perquè si ells veien que els treballadors poden 
fer-se amb la fàbrica hi pensarien una miqueta. Seria impressionant en un moment en el qual 
estan tancant empreses de manera acollonant..., i a més, d’empreses amb beneficis! Com ens 
explicaven a la xerrada d’ahir els de Seat. Ahir lluitàvem amb por, però contra la dictadura 
de Franco, avui es creu en la “democràcia” però el que hi ha és una dictadura patronal....
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El llegat de Sylvia Pankhurst a la lluita 

sufragista

 
Celeste Murillo | @rompe_teclas

Fins l’any 1918 les dones no podien votar al Regne Unit. Al llarg dels anys, es va instal•lar la idea que 
el sufragisme va ser un moviment de dames de l’alta societat i regal de governs i Parlaments. Gens més 
llunyà d’una batalla on les dones de la classe treballadora van ser protagonistes i van enfrontar polítiques 
i estratègies, com succeeix avui i va succeir al llarg de la lluita de les dones pels seus drets i contra l’opressió.

A 1930, el primer ministre conservador Baldwin va inaugurar una estàtua en honor a Emmeline Pankhurst, 
mare de Sylvia. El 1958, s’hi va agregar una placa en record de la seva filla Christabel. Sylvia no té 
estàtues ni plaques. Recentment en 2017, alguns sindicats van presentar un projecte per retre-li homenatge. 

El seu nom és poc conegut a la història de la lluita pel dret de les dones a votar, que va ser la 
punta de llança del que es va conèixer com la primera onada feminista. El seu llegat, inclou 
l’organització de les treballadores, l’enfrontament a la guerra imperialista, la passió per la 
Revolució russa, la lluita per la més profunda igualtat i per una societat lliure de tota opressió.

La lluita pels drets de les treballadores

La repressió contra les sufragistes es feia més dura a mesura que el moviment s’estenia. 
Sylvia Pankhurst va ser detinguda moltes vegades per exigir el dret al vot per a totes les dones. 
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Les sufragistes no eren considerades preses polítiques, i per reclamar aquest dret mínim van 
haver de fer llargues vagues de fam a les presons, que van repercutir en la millora de les condicions 
de les preses comunes. Però cap de les mesures repressives va aconseguir frenar el moviment.

Sylvia Pankhurst va néixer a Anglaterra l’any 1882 en el sí d’una família acomodada però de 
tradició socialista. Al costat de la seva mare i la seva germana, conegudes com “Les Pankhurst”, es 
van transformar en un emblema del moviment feminista, per la seva lluita pel dret al vot de les dones.

Al 1903, van fundar la Unió Social i Política de les Dones que va organitzar a Londres una mobilització 
de 400 mil dones sufragistes que va acabar incendiant esglésies i comerços al seu pas. Sylvia va a anar 
de nou a la presó i es va enfrontar als tribunals on va actuar com la seva pròpia advocada defensora.

Avui pot sonar innocent, fins a ingenu, arriscar la vida per un dret que apareix tan restringit 
com és el dret a votar. No obstant això, fins a principis de segle XX, les dones estaven privades 
d’exercir-ho i tenien el mateix estatus legal que un nen o una persona amb problemes mentals.

Això motoritzava la participació de desenes de milers de dones, fins i tot les treballadores, que 
coincidien en aquesta demanda amb sectors de les classes mitjanes i altes, i exigien alhora els 
seus drets en el lloc de treball. L’any 1901, com a part del moviment, les obreres d’una planta de 
cotó van aixecar el dret al vot com una necessitat per acabar amb la discriminació i l’explotació.

Sylvia n’estava convençuda que les demandes de les dones havien de confluir amb les de la classe treballadora, 
perquè tots dos estaven exclosos dels drets democràtics elementals. Ni les dones ni els homes que fóssin obrers amb 
baixos salaris podien votar. Això marcava una diferència en el moviment sufragista: la majoria de les organitzacions 
no qüestionaven que si solament es demanava el dret a votar ‘en les mateixes condicions’ que els homes es 
mantindria una llei restrictiva que seguiria deixant privada de drets a la majoria de la població, que era treballadora.

La Primera Guerra Mundial va aprofundir les divergències amb la Unió i la política de la seva mare 
i germana. Sylvia no estava d’acord en recolzar al govern britànic a la guerra. La seva mare Emmeline, 
cridava a les dones a mobilitzar-se pel dret al vot, però sota el lema Rights to serve (Drets per servir). La Unió 
plantejava que calia suspendre els reclams sectorials de les dones, per recolzar al govern britànic en guerra.

A tal nivell arriba el patrioterisme d’ Emmeline Pankhurst que canvia el nom del diari de la Unió, de La 
Sufragette (La Sufragista) al nacionalista La Brittannia, sota el lema ‘Pel Rei, pel País, per la Llibertat’.

Sylvia, finalment, es va apartar de l’organització i la Federació de Sufragistes de l’ East End va començar a 
funcionar de forma independent, també va fundar l’Exèrcit de Dones per la Pau, que treballava als barris 
obrers tractant de pal•liar les conseqüències de la guerra i va editar un diari per a dones treballadores: 
El Cuirassat de les Dones, en homenatge al cuirassat Potemkin de la Revolució Russa de 1905.

Es va instal•lar al costat d’altres sufragistes socialistes al barri obrer d’East End per organitzar a les dones 
treballadores i lluitar per les seves demandes. El seu objectiu era clar: “Estava ansiosa per enfortir la posició de 
les treballadores per quan s’hagués aconseguit el vot…Desitjava aixecar a les dones d’aquesta classe submergida 
perquè es convertissin en lluitadores pel seu propi compte i no com a mer argument en els discursos de gent 
més afortunada… Que es rebel•lessin contra les espantoses condicions en les quals vivien, exigint per a elles 
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i les seves famílies la part que els corresponia dels beneficis que podien procurar la civilització i el progrés”.
Més tard va recoltzar la Revolució Russa de 1917 i va visitar la Unió Soviètica, 

el que li costaria cinc mesos de presó per simpatia “pro-comunista” als seus articles. 

Al 1918, es va estendre el dret al vot a algunes dones majors de trenta anys; 
Sylvia va denunciar que el mateix estava limitat, a més, a les dones de classe alta.

Va ser fundadora del Partit Comunista anglès, encara que es va allunyar anys més tard. Va 
recolzar la Revolució Espanyola i va col•laborar amb treballadores i treballadors jueus perseguits 
pel règim nazi a Alemanya. Després de ser una activa militant contra l’ocupació italiana a 
Etiòpia, es va mudar a aquest país amb el seu company i el seu fill i va morir a Àfrica l’any 1960.
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Rescatant l’experiència de la bolxevic Inessa 

Armand

Verónica Landa | @lierolaliero

Inessa Armand. Bolxevic, defensora dels drets de les dones treballadores. Això hi hauria d’encapçalar 
totes les biografies sobre ella. Tristament, és més coneguda per les seves relacions personals que pel 
seu rol dirigent. A Las mujeres de los dictadores, de Diane Ducret, s’obvia que davant tot va ser 
revolucionària. I del llibre de Ducret als tendenciós i falsos articles, com el de José Javier Esparza 
Triángulo rojo: Lenin, Inessa y Nadeshda (La Gaceta, 28/06/2015) en el que pretén mostrar a un 
Lenin “dictador amb botes i amb sabates”, a un Nadezhda Krúpskaya submisa i a una Inessa Armand 
despolititzada i la mort de la qual, l’autor relaciona amb l’inici de «les primeres decisions brutals de la 
política bolxevic».

Deixem a un costat aquest intent de serial que poc ens interessa, i rescatem la breu però intensa 
vida d’Inessa Armnad. Aquesta franc-russa va demostrar ser una destacada dirigent proletària. El seu 
interès per l’educació la va portar a obrir una escola per nens camperols, amb el seu marit Alexander 
Armand. També va intentar obrir una escola dominical per dones treballadores però les autoritats s’ho 
van prohibir.

L’any 1903 es va unir al Partit Socialdemòcrata, i el 1907 va ser condemnada a dos anys de presó per 
repartir propaganda il•legal. No obstant això, va aconseguir escapar abans de complir tota la condemna 
i va fugir a Paris. Allà es va entrar als cercles bolxevics i va conèixer a Lenin.

Durant el seu exili, el 1911 va ser nomenada Secretària del Comitè de les Organitzacions Estrangeres, 
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que tenia la funció de coordinar els grups de bolxevics de l’Europa occidental.

Davant la política bel•licista que va assumir la majoria de la socialdemocràcia, donant suport a les 
seves burgesies de cara a la I Guerra Mundial, Inessa com molts i moltes altres revolucionàries, es van 
oposar a una guerra que enfrontava a milions de treballadors de diversos països.

De la mateixa manera que van fer les revolucionàries Rosa Luxemburgo i Clara Zetkin, les va 
instar a aixecar-se contra les seves burgesies, les mateixes que les menaven a morir. Va participar 
en l’organització de la Conferència Internacional de Dones Socialistes contra la guerra que es va 
celebrar a Suïssa a 1915. També va estar amb la delegació bolxevic de les històriques conferències de 
Zimmerwald i Kienthal.

Després de la revolució de 1917 va ser membre del Comitè Executiu del Sòviet de Moscou. Més 
tard, va ser elegida per la direcció del Genotdel, organisme de les dones del partit bolxevic, que Stalin 
va eliminar a la dècada de 1930.

El legat d’Inessa Armand

Des del seu lloc al Genotdel i des de les pàgines del diari Rabotnitsa, del qual Inessa era editora, 
donava suport al dret a l’avortament, va combatre la prostitució i va advocar per la participació política 
de les dones treballadores.

Defensora, igual que Lenin o Trotsky, de la necessitat de terminar amb “l’esclavitud domèstica” per 
l’emancipació de les dones, incloïa aquest punt a bona part dels seus escrits i discursos. Com va fer al 
Congrés de Dones Obreres i Camperoles de 1918: «Sota el capitalisme, la dona obrera deu suportar el 
doble fardell de treballar a la fàbrica i després realitzar les tasques domèstiques a la llar. No solament 
deu fornejar i teixir per al patró, també deu rentar, netejar i cuinar per a la seva família. Però avui 
és diferent. El sistema burgès està en vies de desaparició. Ens apropem a l’època de construcció del 
socialisme. Per reemplaçar els milions de petites unitats econòmiques individuals [...] hem de crear 
estructures col•lectives exemplars, de cuines, menjadors i bugaderies».

A l’article de 1920 escrivia que «sota el règim burgès es priva a l’obrera dels escassos drets polítics 
que s’atorguen a l’obrer. A la fàbrica, al taller, està encara més oprimida, més explotada que l’obrer, 
perquè el patró fa servir el seu poder per oprimir-la no només en la seva qualitat de proletari, també 
per infligir-la tot tipus d’ultratges i violències en tant que dones.» (‘L’obrera a la Rússia soviètica’, 
Bulletin Communiste, nº17). En aquest sentit, una de les seves grans tensions era arribar a les dones 
treballadores i a les famílies dels treballadors. Per això, va apostar per una propaganda accessible per 
treballadores amb menys coneixements.

En aquest mateix article va assegurar que «El poder soviètic ha sigut el primer a crear les condicions 
en les quals la dona podrà coronar, finalment, l’obra de la seva pròpia emancipació». Sent cert que 
al primer Estat obrer de la Història les dones van conquerir drets que encara ni es pensaven a les 
democràcies capitalistes occidentals, aquests van retrocedir sota l’estalinisme, que va glorificar a la 
dona com a esposa/mare.
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La vaga de dones que va lluitar pel pa i les 

roses
Celeste Murillo | @romple_telas

Existeix una llarga tradició de vagues de dones, fins i tot abans que les dones tinguessin dret a 
votar, les treballadores van fer sentir la seva veu i la seva força. La història del moviment obrer 
sol tenir associada la imatge d’un home lluitador, no obstant això, les dones van estar dies i 
nits barallant al costat dels seus companys, pels seus drets i els de tota la classe treballadora.

La vaga de Lawrence

Al 1912 en Lawrence (Massachusetts, Estats Units) les obreres tèxtils van iniciar 
una vaga que serà coneguda com la vaga de “pa i roses”. La vaga culminaria amb la 
implementació de la jornada reduïda, l’augment de salaris i el reconeixement dels sindicats.

La primera dècada del segle XX va començar amb una ona de vagues a Estats Units, 
centrades en el ram tèxtil, la indústria puixant del moment. Les jornades interminables, 
els salaris miserables i les condicions inhumanes de treball portaven a milers a la vaga.

Al 1908 les obreres del vestit de Chicago van fer una llarga campanya per la reducció de 
la jornada laboral i la millora de condicions de treball. L’any següent, Nova York va veure la 
primera acció obrera de gran magnitud de la història de la ciutat, a les mans de les “nenes” 
liderades per la “veterana” Clara Lechmil de 23 anys. I 1911 va ser l’any de la famosa vaga tèxtil 
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que va acabar en desastre, per l’incendi provocat pels amos de la Triangle Hirtwaist Company.

Any nou de 1912

En any nou treballadores i treballadors de Lawrence sortien a la vaga. 
Uns dies abans, s’havia votat una nova legislació que reduïa la jornada 
laboral de 56 a 54 hores setmanals per a les dones i els menors de 18 anys.

La indústria tèxtil emprava mà d’obra immigrant, femenina i infantil. Més de la meitat eren dones i 
moltes eren menors de 18 anys. Una    de   les   seves   banderes   principal s   era  conquistar el pa  (simbolitzant 
els drets laborals) i les roses (com a símbol de l’exigència de millors condicions de vida).

L’enorme majoria de les obreres de Lawrence no estava organitzada en sindicats, ja 
que l´AFL (American Federation of Labor, central sindical oficial) solament afiliava 
obrers qualificats, homes blancs. La indústria tèxtil estava totalment desorganitzada.

Organització i lluita, amb les dones al capdavant

Al capdavant de la vaga estava la *WW (Industrial Workers of the World), que 
va ser una de les primeres organitzacions obreres que va encoratjar a les dones a 
ocupar llocs dirigents i que batallava per mètodes democràtics en les lluites. Va 
intentar seguir la petjada dels Cavallers del Treball, que havien inaugurat la tradició 
de sindicats mixts (integrat per obrers blancs i negres) i la incorporació de les dones.

Al  10 de gener  es va realitzar la primera reunió en la IWW, on mil obreres, 
que acabaven de rebre el seu xec amb un salari menor (per la reducció d’hores), 
van decidir cridar a la vaga. Hores després tot estava en marxa. Les primeres a 
sortir van ser les obreres poloneses de l’Everett Mill l’11 de gener, el 12 les van 
seguir les de American Wollen Company. I es va estendre a la majoria dels tallers.

Es va triar un comitè de vaga que representava totes les nacionalitats. Tots els dies es 
realitzaven assemblees al final del dia, on es feia un balanç i es resolien els passos a seguir.

Les dues primeres mesures votades van ser: caixa de resistència i piquet massiu al 
voltant de les fàbriques. Els enfrontaments amb la Policia i les milícies del govern local 
eren cada vegada més violents i es feia difícil bloquejar l’entrada dels esquirols. Es va 
resoldre formar una línia “infinita” al voltant dels tallers, un piquet que es mantenia les 
24 hores i es movia constantment. D’aquesta manera era impossible entrar a la fàbrica.

A les poques setmanes, els dirigents són arrestats, acusats per incitació 
a la violència i per la mort d’una obrera. La IWW envia a Elizabeth 
Gurley Flynn, Joe Hill i Carlo Tresca, per suplantar als dirigents presos.
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Noves mesures per encoratjar la participació femenina

El nou comitè de vaga va instal·lar guarderies i menjadors comunitaris per a fills i filles de les 
obreres. Les mesures intentaven facilitar la participació de les dones. A més, es realitzaven reunions 
només de dones, ja que també és necessari combatre el masclisme entre els obrers, fins i tot entre els 
activistes. Una de les impulsores més entusiastes d’aquesta política va ser Elizabeth Gurley Flynn.

La IWW també es dirigia especialment a nens i nenes, que havien de suportar atacs a l’escola i 
el barri. Es van començar a realitzar reunions infantils del sindicat i una escola on es discutien els 
motius de la vaga. La mesura va ser tan bona, que es va repetir durant la vaga de Paterson en 1913.

Per la creixent violència es va decidir enviar als nens a altres ciutats, on serien 
albergats per famílies solidàries. Al moment en què es disposava a sortir el segon tren 
cap a New York, la policia va dur a terme una repressió desmesurada en l’estació. 
Aquest episodi porta la vaga a les pàgines dels diaris nacionals i al Congrés.

Tots parlaven de Lawrence. Els dirigents de la central sindical oficial van haver de 
pronunciar-se, però no van recolzar la vaga: van titllar a les obreres d’esquerranes, 
anarquistes i revolucionàries. Però les obreres de Lawrence comptaven amb un 
suport molt ampli . Es realitzaven mítings de solidaritat en tot el país. Les universitats 
properes, com Harvard tenia comitès estudiantils que col·laboraven amb la vaga 
i si havien d’absentar-se dels exàmens, la universitat els donava per aprovats. La 
participació d’estudiants d’universitats de dones, recol·lectaven diners, difonien la 
lluita i viatjaven a Lawrence per col·laborar directament amb el comitè de vaga.

La gran difusió, la fermesa de les obreres, i la por a que s’estengués la vaga, va fer 
cedir als empresaris: van acceptar la jornada laboral reduïda i l’augment dels salaris. 
Després d’una llarga lluita, durant gairebé tot l’hivern, el 12 març la vaga de “Pa i Roses” 
culmina amb una de les primeres victòries del moviment obrer a Estats Units, amb la 
implementació de la jornada reduïda, augment de salaris i el reconeixement dels sindicats.
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Quan les dones van fer vaga a Barcelona: la 

revolta de 1918
Cynthia Lub | @LubCynthia

L’impacte de la primera guerra mundial en l’economia del país, va portar 
a una pujada de preus dels aliments bàsics, la qual cosa va perjudicar 
greument a les famílies obreres que ja vivien en una situació de pobresa.

La “rosa de foc” floreixia en un context internacional tenyit per la Revolució russa, alemana, 
hongaresa, els ressons de la qual es sentien en l’Estat espanyol amb grans fites com la Vaga 
General de 1917 que va acabar amb més de 70 morts, 2.000 detinguts i la caiguda del Govern.

Les dones al capdavant perquè “la vida s’ha fet ja impossible”

L’espurna de la revolta va començar quan la Junta de Subsistències va imposar 
un preu al carbó que els botiguers rebutjaven. L’augment del carbó a un preu 
major a un 33% a l’acordat per la Junta, va portar a la ràbia de la població.

Van ser les dones treballadores els qui van començar a mobilitzar-se. Així ho 
descriu un diari de l’època El Diluvi, “Serien aproximadament les deu del matí quan 
una veïna va fixar en una paret un escrit convidant a totes les ciutadanes del barri de 
Drassanes, a que acudissin al govern civil de la província en gran manifestació contra 
els exorbitants preus de les subsistències i la negativa dels carboners a vendre el carbó 
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a preu de taxa. La invitació de la veïna va ser promptament atesa per nombroses dones i 
de seguida va quedar organitzada la manifestació. Figuraven en ella, més de 500 dones”.

El governador es va veure obligat a atendre les seves exigències, 
“al qual van dir que davant els preus aconseguits per les subsistències 
la vida s’ha fet ja impossible, i al govern toca buscar remei al mal”.

La manifestació va continuar fins a la Plaça Sant Jaume, on una nodrida quantitat 
de dones va haver de ser atesa per l’alcalde. Les manifestacions van continuar a la 
tarda, aquesta vegada acompanyades pels seus fills, acabant la seva “visita” per la 
seu del govern civil, on també van haver de ser rebudes per escoltar els seus reclams.

L’endemà la situació continuava igual, el preu del carbó seguia pels núvols 
igual que el dels aliments bàsics. Les dones van tornar a concentrar-se a la tarda 
en el Paral•lel, al crit d’“Abaix els acaparadors! Volem les subsistències barates!”

Elles preferien que les fossin les protagonistes de les manifestacions, 
perquè pensaven que així serien més sentides les seves demandes. Encara 
que com veurem, la unitat amb els seus companys va ser inevitable.

La manifestació va anar creixent quan van decidir passar pels bars, teatres 
i els music-halls, on treballaven centenars de dones. Obligant així als amos 
a tancar, mentre convidaven a les treballadores a unir-se a la protesta.

Res les detenia, ni tan sols les amenaces de la policia. Al crit de “Tenim gana!Volem 
l’abaratiment de les subsistències!” ho van tancar tot, alliberant a les treballadores 
perquè poguessin unir-se a la manifestació i apedregant i trencant els cristalls 
dels establiments dels amos que es resistien a tancar. També detenien als tramvies 
de les Rambles, convidant a les dones a que baixessin i s’unissin a la protesta.

El moviment, espontani i motoritzat per la gana, va adquirir suport i simpatia per 
sectors de la classe treballadora i, “com a prova de solidaritat amb les manifestants 
i donar força a l’acte, havien abandonat el treball les obreres de les fàbriques (...). I 
les manifestacions creixien al crit de Dones al carrer, a defensar-se del gana i a posar 
remei al mal!. Per humanitat, al carrer totes!” (El Diluvi, dissabte 12 de gener, 1918).

Les manifestacions continuaven dia a dia, a pesar que els carrers i els mercats començaven 
a estar controlats per les forces policials i les detencions a desenes de dones i homes. 
Els estudiants van acordar en assemblees sumar-se a les manifestacions en solidaritat.

El dilluns, 14 de gener va clarejar amb milers de dones als carrers, passant per tots 
els centres de treball, tendes i fàbriques convidant a les dones a que abandonessin 
el treball i s’unissin a la manifestació. Van arribar a fer manifestacions paral•leles 
en diferents punts de la ciutat, entre 3.000 i 4.000 dones. I segons El Diluvi, 
més de 14.000 havien fet vaga a les fàbriques, sumant-se a les manifestacions.
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Durant la tarda d’aquell dilluns, al voltant 5.000 dones van entrar a l’edifici del Govern civil 
per parlar amb el governador, on es reunia la Junta de Subsistències, saltant un gran cordó 
de guàrdies de seguretat que custodiaven l’entrada. Immediatament el govern va manar a 
desallotjar l’escala on es concentraven milers de dones que van ser empeses, el que va donar 
com a resultat 25 dones greument ferides. Fora de l’edifici les esperaven milers de dones que 
van continuar parant i buidant carros de carbó i emportant-se aliments de les carnisseries.

El fort dispositiu policial que custodiava la ciutat sencera i protegia molt 
especialment la seu del Govern no va frenar a les dones. L’endemà l’atur 
a les fàbriques va ser massiu, protagonitzat tant per dones com per homes. 

La vaga i les protestes es van estendre tota la setmana i el dijous 17 en un míting, en el 
qual no van permetre l’entrada als homes excepte periodistes acreditats, van aprovar 
demandes com: subsistències al mateix preu que abans de la guerra, reducció del lloguer 
en un 20%, readmissió de 6.000 treballadors del transport acomiadats. Les van presentar 
al Govern Civil, on els van prometre que es compliran algunes de les seves demandes.

No conformes amb això el divendres es va intensificar la vaga i van parar al voltant de 
20.000 treballadores. Els aturs i manifestacions van continuar amb diferent intensitat fins 
al dijous 24 de gener amb mítings i promeses del Govern de solucions que no arribaven.

En la resta del país es van desenvolupar processos similars pel mateix motiu, 
com a La Corunya, Alacant i Màlaga. Les fàbriques en vaga augmentaven 
parant també els homes, ja que la falta de dones impedia continuar la producció.

El dimecres 23 el Govern central va destituir al governador civil de Barcelona. L’endemà 
5.000 dones acudien a un míting a la Font del Gat, que va acabar dissolt per la Guàrdia Civil.

Només l’“estat de guerra” a la província de Barcelona va poder fer-
les callar, amb l’exèrcit custodiant els mercats i comerços, les tropes als 
carrers i amb la instal•lació de metralladores en diversos enclavaments. 

Finalment, el dissabte va assumir el nou governador civil González Rothwos, 
que va anunciar una sèrie de mesures per augmentar el proveïment de productes 
de primera necessitat, enumerant una llista de preus per a aquests productes i 
informant les sancions enfront de la no acceptació pels botiguers dels preus taxats.

Les valentes dones tornen a les fàbriques i centres de treball. Però la revolta acaba 
després de fortes setmanes de vagues després d’una revolta intensa, paralitzant 
la ciutat sencera, ocupant la seu del Govern, fent caure un governador civil. I 
sobretot, imposant les seves demandes per millorar el proveïment i baixar preus.
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Genora Johnson Dollinger: de la cuina al piquet
Celeste Murillo | @rompe_teclas

Genora Johnson Dollinger tenia 23 anys quan va fundar la Brigada 
Auxiliar de Dones. Nascuda a Kalamazoo i criada a Flint, ciutat propietat 
de General Motors, es va fer militant del Partit Socialista als 16 anys.

A Flint, els homes deixaven la vida a les fàbriques, les dones a la llar. Les condicions de vida 
eren paupèrrimes. Això animava els mítings obrers, les reunions dels wobblies (militants de la 
IWW una central sindical, amb tradició combativa), socialistes i comunistes.Genora era part de 
la generació que va viure l’adolescència en plena Gran Depressió, coneixia la misèria d’a prop.

Va jugar un rol fonamental en la preparació i el desenvolupament de la vaga contra la 
General Motors entre finals de 1936 i començaments de 1937. No treballava a la fàbrica, era 
companya de Kermit Johnson, l’únic militant del Partit Socialista que era obrer automotriu 
a la ciutat. Quan va arribar al sindicat per col•laborar amb la lluita, li van mostrar on 
quedava la cuina, ella els va contestar: “Hi ha molts homes flacs que no són capaços de 
parar-se ferms, marxar i anar cap als piquets i poden pelar papes tan ben com nosaltres”.

Genora havia observat la pressió que exercien les esposes dels obrers 
en les vagues. A Flint, com a moltes ciutats obreres, es vivia una situació 
econòmica greu. Les dones administraven i organitzaven llars pobres i eren les 
primeres a resistir qualsevol cosa que arrisqués d’ingrés encara que fos magre.

Genora va pensar que si no guanyaven a les dones per a la vaga, la victòria seria més difícil: “Si 
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les dones són tan efectives per fer fallida la vaga, podrien ser-ho també per guanyar-la. Llavors 
organitzem la brigada auxiliar de dones, que va ser molt efectiva per comprometre-les en la lluita”

La Brigada recorria les cases, proposaven a les esposes sumar-s’hi, organitzaven 
discussions, lectures, i van posar en peus una guarderia on podien quedar-se fills i filles 
dels treballadors mentre les dones es reuneixen i anaven als piquets. Nens i nenes també 
participaven amb els seus propis piquets, tenien reunions especials en el sindicat.

A través de la brigada es va construir una gran xarxa de solidaritat entre les dones, 
que va aconseguir perforar l’aïllament en el qual estaven submergides a Flint abans 
de la vaga. La Brigada va arribar a reunir mil dones, i quan la situació es va tibar, es van 
negar a quedar-se pelant patates en la cuina: “Donar a les dones el dret a participar en les 
discussions amb els seus homes, amb altres membres del sindicat... era un canvi radical”.

Es va destacar una branca militar, les Xarxa Beret (boines vermelles), que usaven boina 
i braçalets vermells, era la Brigada d’Emergència, que participava dels enfrontaments.

I així va ser, una de les grans lliçons de la vaga de General Motors va ser que la participació 
femenina no es limitava a les cuines i les guarderies. Com en la vaga de Minneapolis 
en 1934, les dones eren portaveus de la vaga, alliberaven als presos, denunciaven la 
repressió, feien intel•ligència clandestina per al sindicat, convencien a altres dones, i 
moltes vegades participen en els enfrontaments, no en la rereguarda, sinó a primera línia.

Genora no es va limitar a l’organització de les dones. El seu company Kermit Johnson, malgrat 
no ser líder formal del sindicat, era un veritable referent de la base obrera, era el president del 
comitè de vaga. Sovint van sorgir diferències entre els socialistes sobre com actuar en la vaga, 
ja que el partit s’havia dividit en dues ales. Quan Genora i Kermit van proposar prendre la 
planta 4 als membres del partit, Walter Reuthers, un reconegut dirigent sindical socialista, es 
va oposar al•legant que era massa perillós i va convèncer a la majoria que votessin en contra.

Genora no es va resignar. Va escriure una carta a Norman Thomas, dirigent nacional del Partit 
Socialista, perquè intervingués a favor de la seva proposta. Thomas va discutir la proposta 
amb el secretari obrer del partit, Frank Trager, que va viatjar a Flint. Quan va veure l’enorme 
militància de base que havia generat la vaga es va decidir a recolzar la proposta de la presa.

La vaga va triomfar, i li va seguir una de les onades de lluita i organització més importants 
de la classe obrera nord-americana. Genora es va acostar a les files del Socialist Worker Party. 
Després de la vaga de Flint, Genora entra a les llistes negres d’activistes sindicals d’esquerra. 
Portadora de l’etiqueta “comunista”, ha d’abandonar la ciutat. Mai va abandonar les banderes 
de la classe obrera. El seu llegat és molt més ampli que aquesta crònica breu i precipitada.

Diuen que arrencava vives i hurras als auditoris més freds, que l’escoltaven amb atenció 
fins als escèptics, i que era de les poques persones blanques que podia parlar davant 
obrers negres i guanyar-se l’aplaudiment calorós. Serà perquè era capaç d’encendre la 
revolta entre les dones recloses a les seves llars amb els seus fills famolencs. Serà perquè 
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les dones, sempre havien compartit amb ells i els sectors més empobrits, aquest últim 
graó de la classe obrera, ras i brut. Serà per aquesta i altres mil raons que una portaveu 
d’aquest graó ras i brut es va transformar en protagonista quan es van aixecar els 
obrers de la General Motors, i les seves companyes ja no van voler quedar-se a la cuina.



51Veus i relats de dones treballadores: entrevistes i experiències de lluita

Nostres publicacions:

Pan y Rosas
Pertinència de gènere i 
antagonisme de classe en el 
capitalisme

La Mujer, el Estado
y la Revolución
Política familiar i vida social 
soviètica 1917-1936

La Rosa Roka
Novel·la gràfica de la vida de 
Rosa Luxemburgo




