
 
  

Uns 500 treballadors i treballadores del BBVA a Catalunya, ens vam concentrar el passat 
dia 15 davant l’oficina del Banc a la Plaça Catalunya de Barcelona,  per manifestar la 
nostra oposició als projectes Clima i Velázquez i per demanar que es negociï amb la 
representació sindical qualsevol reestructuració que comporti conseqüències sobre les 
condicions laborals de la plantilla. 
  
Aquest acte i un de les mateixes característiques celebrat el dia 8 a Madrid, així com les 
concentracions de delegats i delegades que els quatre sindicats majoritaris hem realitzat 
fins ara a diverses localitats (València, Madrid, A Coruña, Barcelona, Bilbao, Palma de 
Mallorca...), han servit per obtenir la primera reacció del Banc, que ja ens va convocar el 
passat divendres per iniciar un procés de negociació per acordar la regulació dels 
principals aspectes que preocupen actualment a la plantilla: Ocupació, funcions, salaris, 
etc. 
  
Tot i que valorem positivament les propostes presentades pel Banc en aquesta reunió, 
tots els sindicats les hem considerat clarament insuficients i seguirem, per tant, treballant 
i aportant iniciatives per tal d’arribar a un acord satisfactori per a tothom. 
  
Estem convençuts que el Banc té tan interès com nosaltres en readreçar l’actual situació 
de desorientació, desmotivació i preocupació que afecta a bona part de la plantilla. Però 
si malauradament no arriba aquest acord, ens veurem en la necessitat de mantenir 
l’actual procés de mobilitzacions arreu de l’Estat. 
  

GRÀCIES A TOTHOM!!



 

Volem fer arribar també el nostre agraïment als centenars de companys i companyes 
que malgrat no haver pogut assistir a aquest acte per qüestions principalment de 
distància, ens han manifestat el seu suport, així com als més de 600 treballadors i 
treballadores que ens han lliurat el llibre “150 anys, 150 Bancs”, per fer palesa la seva 
indignació davant el menyspreu demostrat pel Banc a l’hora de celebrar amb els 
treballadors el 150è aniversari. 
  
Sabem que haurien estat també més els llibres retornats, si no fos per què molts 
empleats encara no l’han rebut, i d’altres, que ja fa temps que el van rebre, han estat, 
diguem-ne, poc acurats en la seva conservació. 

GRÀCIES A TOTHOM!! 


