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Angoixa i irritació

// RAMON FRANCÀS

Les agulles del rellotge 
sembla que no volien córrer 
davant les factories de Cavi-
nova, al polígon de la Masia 
d’en Notari. El temps passa-
va molt lentament. El cansa-
ment, l’avorriment, l’angoi-
xa i la irritació acumulades 
després de tants dies de vaga 
indefinida es reflectia en els 
rostres dels vaguistes. Una 
treballadora que diu que fa 
38 anys que hi treballa, i que 
prefereix mantenir-se en 
l’anonimat, assegura que el 
malestar que sento ara no 
l’havia patit mai abans.

Alguns empleats de Prys-
mian s’entretenien mirant 
el trànsit de la carretera C-15 
mentre estaven asseguts en 
cadires de plàstic de jardí: 
anem mirant com van 
passant els cotxes. D’altres 
preferien llegir, cosir, jugar a 
les cartes o fins i tot disputar 
unes partides amb una im-
provisada minitaula de ping-
pong. Un vaguista que jugava 
a cartes dimecres ens deia: en 
alguna cosa hem de matar 
el temps.  Mentre anaven 
jugant escoltaven la música  
de l’equip d’àudio d’un dels 
seus cotxes.  Esmorzaven, di-
naven, berenaven i sopaven 
davant les fàbriques. Tenien 
un parell de barbacoes i pae-
lles, i ceps, taulons i fusta de 
pi. La majoria de dies, però, 
passàven amb simples entre-
pans i amb pizzes.

Hi ha treballadors que 
s’hi passaven vuit hores, 

Un grup de treballadors davant de Cavinova aquest dimecres FÈLIX

Crònica de les 
llargues hores 
de vaga davant 
Cavinova

Les esquerdes i desunions es 
van fer especialment visibles 
al comitè d’empresa dilluns 
passat. Cristòfol Fabré, que 
es protegia dimecres del sol 
amb una gorra de Pirelli, diu 
que no li ha quedat més re-
mei que dimitir com a presi-
dent del comitè d’empresa. 
Fabré afegeix que l’empre-
sa ha fet una jugada molt 
bruta. Té un posat trist, però 
assegura que està bé i que el 
reconforta el suport que rep 
de la seva família i del seu sin-
dicat (CCOO).

Alguns treballadors, com 
Pili Izaguerri, lamenten  com 
s’ha produït la sortida de Fa-
bré de la presidència del co-
mitè d’empresa i la manca 
d’informació que reben dels 
seus representants. Izaguerri 
també comenta que més que 
els diners que deixaran d’in-
gressar amb la vaga (entre 
els 70 i els 160 euros per dia), 
el que ens sap greu és la 
manera com han fet fora 
els companys. No obstant 
això, hi havia qui dimecres  
es decantava per tornar a 
treballar convençut que a 
Prysmian continuarà el camí 
d’empreses com Mahle. A les 
caòtiques assemblees han 
aflorat els nervis i la impaci-
ència. En els rostres també es 
reflectia l’avorriment de tan-
tes i tantes hores bloquejant 
les fàbriques. Finalment els 
partidaris de tornar a la feina 
van guanyar ahir.

Tant de gent hi havia da-
vant les fàbriques que els ser-
veis de la porteria es van ar-
ribar a embussar. Això els va 
portar a fer servir els lavabos 
i les dutxes de les fàbriques, 
però ho hem deixat tot 
net, diu Fabré. Fins i tot van 
reposar el paper de vàter.

es  reproduïa en moltes de les 
pancartes que van col·locar a 
les tanques de les fàbriques. 
Una altra pancarta recorda-
va que Prysmian somos todos, 
no sobra nadie. Molts treballa-
dors temen que un cop aca-
bat aquest conflicte laboral 
no tinguin la mateixa força 
que fins ara. Hi ha qui diu 
que l’empresa ha fet un 
cop de mà, i nosaltres, un 
altre. És un joc de cartes.
La unió dels vaguistes s’ha 
anat esquerdant dia a dia. 

quan els tocava el seu torn 
laboral, però n’hi ha d’altres 
que s’hi van arribar a passar  
fins a 16 hores.  Alguns hi 
anaven a dos quarts de sis 
del matí. Uns pocs empleats, 
fins i tot, hi van fer nit en 
quatre tendes de campanya, 
principalment els membres 
de la plantilla que han estat 
acomiadats. El fins aquest 
dilluns president del comitè 
d’empresa, Cristòfol Fabré, 
és un dels treballadors que hi 
ha dormit. Costa dormir al 

terra més de tres hores, és 
molt dur, afirma. I afegeix: 
desgasta molt això, sobre-
tot quan les coses s’allar-
guen i compliquen.

Ningú sabia dir on s’ha-
via amagat la direcció de la 
companyia. N’hi ha qui diuen 
que l’equip que encapçala 
Francesc Acín s’ha traslladat 
a un hotel de Barcelona. D’al-
tres parlen d’unes oficines a 
Sant Cugat del Vallès.  També 
es diu entre la plantilla que 
els directius de la companyia 

que resideixen a Vilanova i 
la Geltrú tenen protecció a 
casa seva des que va esclatar 
el conflicte el divendres 29 
de maig. L’empleat Antoni 
Floch lamenta la poca sen-
sibilitat de la direcció de 
l’empresa, i arriba a dir que 
s’han rigut de l’autoritat 
a Vilanova, de la Generali-
tat i de tots nosaltres  amb 
uns acomiadaments fets 
tot just després que no 
s’aprovés l’ERO. La irritació 
que es viu entre la plantilla 


