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CORRESCALES

ELKARTASUNAREN 
ESKAILERAN 
KOSKA BAT GORA
Otsailaren 22an iritsi da helmugara Correscales, Bilbo eta Bartzelona lotu 
dituen prekarietatearen aurkako lasterketa. Movistarreko azpikontratatuen 
borroka zehatz batetik abiatu zen mugimendua, urtebete geroago arazo 
sozial larri bat ikusarazi eta salatu nahi duen ekimen plural eta zabala 
bilakatu da. Eta ez hori bakarrik: etorkizuneko langile borrokei berebiziko 
sostengua eman diezaiekeen proiektu solidarioa da. 

Otsailaren 18ko arratsaldea, Bilboko 
Buenos Aires kalea, Movistarren den-
daren aitzinean. Correscales lasterketa 
hastear da. Eskailerak korritu, euskara 
baldarrean. Izenak esanahi betea hartu 
du Movistarreko kontrata eta azpikon-
tratetako langileek egurrezko eskailera 
luzeak eskuetan hartu eta errepidearen 
alde bietan jarri direnean, lasterketaren 
lehen metroak egiteko alegiazko bidea 
osatuz. Eta hor abiatu da Correscales, 
Korrika Prekarioa, beste Korrikak be-
zala lekuko bat duela ezeren aurretik. 
Oraingoan baina, telefono urdin bat da. 
Barruan mezua du, euskararen aldekoak 
izan ohi duen bezala; haatik, honen gaia 
ez da hizkuntza, langileen duintasuna 
baizik. Pertsonena, uler bedi.

“Eskailera gure lan tresna nagusia da, 
eta gure borrokaren ikur bihurtu dugu”, 
esan digu egun batzuk lehenago, askoz 
giro lasaiagoan, Aitzol Ruiz de Azua bar-
tzelonarrak. Movistarrentzat lan egiten 
duen Ecotronic kontratako behargina 
da Ruiz de Azua. Marea Urdineko kidea 
ere bada, hau da, Movistarreko greba 
batzordekoa. 

Telefonica ahalguztidunaren aurka
2015eko martxoan Telefonicaren marka 
komertzialerako ziharduten langileen 
greba izan zen historia honen abiapun-
tua. Madrilen lehenengo, handik gutxira 
Espainiako Estatu osoan. Grebak Bar-
tzelonan izan zuen indar handiena, “ur-
tetako lanaren ondorioz ehun sindikal 
sendoa osatuta geneukan eta”. Movista-
rreko kontrata, azpikontrata eta “auto-
nomo faltsuek” hilabete bi eta erdi eman 
zuten greban. “Hasieran uste genuen 
beste edozein greba baten modukoa 
izango zela”, oroitzen du Ruiz de Azuak, 
“hau da, lanik ez eginez enpresari kal-
te egingo geniola, baina konturatu gi-
nen Telefonicari aurre egiteko horrek ez 
zuela balio; Telefonica irabazi eskergak 
dituen multinazionala da, oso zaila da 
bere aurka borrokatzea”.  

Enpresari bost axola dirua galtzea, 
baita bezeroak hornidura gabe uztea 
ere, Ruiz de Azuaren berbetan. “Irudia 
zen haien kezka bakarra”. Hasieran irudi 
hori ez zen bereziki ahulduta suertatu, 
grebalariei kostatu baitzitzaien hedabi-
deetan txoko bat eskuratzea. Movista-

rrek Bartzelonan duen denda nagusia 
okupatuz –hortxe paratu zuten Corres-
calesen helmuga– lortu zuten egoera 
aldatzea. Aldi berean, mobilizazio esan-
guratsuak izan ziren beste leku batzue-
tan, batez ere Bilbon. Ekintza horien bi-
dez lortu zuten konpainia negoziatzera 
bultzatzea, baina emaitza ez zen nahi 
bezain ona izan, Katalunian behintzat 
–Euskal Herriko grebalariek akordio 
hobea lortu zuten– eta horregatik as-
kok greban jarraitu zuten. Bartzelonako 
dendako okupazioa amaitu zenean on-
dorioak ezagutu zituzten: langile kale-
ratuak, zerrenda beltzak… 

Herri mugimendua bidelagun
Borroka horrek elkartasun oldea era-
gin zuen. Grebak luze jo zuen, eta erre-
sistentzia kutxa sortu zuten langileek 
eutsi ahal izateko, Coop57 finantza
-zerbitzu etikoak emandako interesik 
gabeko mailegu baten bidez. Guztira, 
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Bartzelonako Movistarren denda nagusiaren okupazioa, 2015eko udaberrian.
BRAIS GONZÁLEZ

 » Erresistentzia-kutxako 
zorra itzultzeaz gain, 
azpikontratazio 
politikaren erruz zatiketa 
egoeran dauden langile 
kolektiboei laguntzeko 
funtsa sortzea erabaki 
zuten

 » Ernest Gutierrez: 
“Inork ez dezala greba 
mugagabea egiteko 
aukera baztertu bitarteko 
faltagatik”
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67.200 euro jaso zituzten Katalunian. 
Euskal Herrian, berriz, 7.000 euroko 
beste erresistentzia-kutxa bat eratu 
zuten. Kopuruok itzultzeko epe mal-
guak eman zitzaizkien grebalariei, hi-
ruzpalau urtekoak, baina ez zuten hain 
luze itxaron nahi izan, “ereinda geneu-
kan hori hoztu egingo baitzen”, Ruiz de 
Azuaren esanetan. Bestelako proiektu 
bat eraikitzen hasteko baliatu nahi izan 
zuten egoera, eta huraxe izan zen Co-
rrescalesen hazia. 
 Nola lortu da Marea Urdinaren borro-
ka zena hain denbora laburrean dozena-
ka talde eta ehunka lagun biltzen dituen 
egitasmo bihurtzea? Gakoetako bat Er-
nest Gutierrez Correscaleseko koordi-
natzaile teknikoak eman digu: “Bartze-
lonan denda okupatu zutenean, ez ziren 
bakarrik sartu”. Movistarreko grebak 
atxikimendu ugari izan zituen hasie-
ratik, bistan dena: nolabait, lozorroan 
zeuden borroka zahar batzuk berpiztea 
lortu zuen, Gutierrezen aburuz. “Baze-
karren M-15aren oihartzun halako bat, 
baina batez ere batzuoi 2000. urteko 
globalizazioaren aurkako borroka eka-
rri zigun gogora”. 

DUINTASUNAREN HAMAIKA AURPEGI,  
LASTERKETA SOLIDARIOARI HASIERA EMATEKO

Correscalesen izenari itsasteko adjektibo 
bakarra aukeratu behar bagenu, behar-
bada “kolektibo” litzateke egokiena. Mo-
vistarrentzat lanean dabiltzan kontrata 
eta azpikontratetako langileen borrokak 
halako batean muga gainditu eta doze-
naka talderen atxikimendua erakartzea 
lortu zuenetik, askoren indarrak etenga-
be batuz joan da orain Correscales ize-
narekin ezagutzen dugun ekimena, eta 
hori ondo islatu zen lasterketari hasiera 
emateko Bilbon egindako ekitaldian. 
 Ehunka lagun bildu ziren Buenos Aires 
kalean, dozena erdi inguru poliziak babes-
tutako Movistarren dendaren aurrean. Nola 
pankartetan hala euretako askok soinean 
zeramatzaten bularreko karteletan, pre-
karietatearen hamaika aurpegien aurkako 
salaketa irakur zitekeen, eta beste horren-
beste duintasun aldarri. Behin ekitaldia ha-
sita, Correscalesen lehen kilometroetan 
lekukoa eraman behar zuten taldeak ba-
nan-banan izendatu zituzten, eta horietako 
ordezkari bana azaldu zen oholtzaren au-
rrera. Feministak, gazteak, ekologistak, lan-
gabetuak, pentsiodunak, antimilitaristak…
 “Berriro ere kaleetan prekarietatearen 
aurka egingo dugu topo” esaldiarekin 

hasi zen gero lekukoan –telefono forma-
ko pieza urdina– sartu zuten testua, las-
terketaren amaieran Bartzelonan irakurri 
zuten testu hirueledun bera. Euskaraz, 
gaztelaniaz eta katalanez, azpimarratu 
zuten herri mugimenduaren parte han-
di bat han bilduta zegoela, helburu ba-
karrarekin: “Lan prekarietatearen aurka, 
irtenbiderik gabe uzten gaituen sistema 
honen aurka” aritzea. “Kontsumitzera kon-
tsumituak izan arte behartuko ez gaituen 
jendarte batean bizi nahi dugu, gure bizi
-proiektuak libreki garatzeko, miseriazko 
soldaten eske ez ibiltzeko, elkartasuna in-
dibidualismo baino gehiago aintzat har-
tzeko, xantaiak ontzat ez hartzeko”.
 Eta lasterketa hasi zen, azkenik. Marea 
Urdineko kideek eskailerekin osatu zu-
ten bidea lehen metroak egiteko, eta Ma-
rea Urdinari egokitu zitzaion hain zuzen 
lekukoarekin aurreneko urratsak egitea. 
Hasieran lasai, manifestazio arrunt baten 
gisan –Basaurira iritsi arte ez zen benetan 
korrika hasi Korrika Prekarioa–, “Tipi-tapa, 
tipi-tapa, Correscales”, “Borroka da bide 
bakarra”, eta “Prekarietatea apurtu” leloak 
nagusi. Bost egunean 800 kilometro egi-
teko, hobe presa handirik gabe abiatzea.

Correscalesen hasieran egindako argazkien 
bilduma.
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Etorkizuneko borrokak 
sustengatzeko funtsa
Arrazoiak arrazoi, Marea Urdinak en-
patia handia eragin zuen, eta horri es-
ker lortu zuen hainbat taldetan zebil-
tzan berrehun pertsona baino gehiagok 
Coop57k emandako mailegua berma-
tzea. Horien denen elkarlanaz sortu da 
Correscales ekimena. “Iraila iritsi zen, 
eta pentsatu genuen: hau guztia elkarre-
kin eraiki badugu, itzultzeko ere aritu 
gaitezen elkarrekin”, dio Gutierrezek. 
Zerbait diferente egin nahi zuten, ordea, 
diru kopuru jakin bat itzultzetik harago. 
“Erresistentzia-kutxa bat sortu beha-
rrean, zergatik ez mutualizazio moduko 
bat?”, galdetu zieten euren buruei. 

 Zehazkiago, Movistarrekoaren antze-
ko zatiketa egoeran daudenei laguntze-
ko funts bat sortzea erabaki zuten. “Ez 
da gauza bera fabrika bateko langileek 
patroi bakarrarekin negoziatzea, edo 
langile horiek kontrata, azpikontrata 
eta azpikontraten azpikontratetan saka-
banatuta egotea”, azaldu du Correscale-
seko koordinatzaileak, “baldintza horie-
tan greba bati ekitea askoz zailagoa da”. 
Ekimenaren helburua, azken batean, 
etorkizuneko borroken sostengurako 
funtsaren lehen hazia ereitea da, behin 
Marea Urdinaren erresistentzia-kutxa-
ren zorra kitatuta. “Inork ez dezala gre-
ba mugagabea egiteko aukera baztertu 
bitarteko faltagatik”.

 Crowfundinga martxan ipini zuten, be-
raz, bi helbururekin: batetik, aipatutako 
erresistentzia-kutxen dirua itzultzeko, 
Correscales lasterketa antolatzeko eta 
udaberrian estreinatuko duen dokumen-
tala finantzatzeko behar beste lortzea 
–94.000 euro inguru–; bestetik, funts 
kooperatibo horren enbrioia sortzea. Bi-
garren xederako, 40.000 euro biltzeko 
erronka ipini diote euren buruei. Horrek 
esan nahi du gutxienez 146.000 euro jaso 
nahi dituela Correscalesek, eta hori dena 
martxo erdialdera bitartean. Lerrook 
idazteko unean, 120.000 euro bilduta di-
tuzte; gutxieneko helburuak aise beteta, 
eta funtsaren sorrera urrun ez. Horra, 
Correscalesen benetako helmuga. n




