
 

 

 

 

 

 

Els treballadors del servei de Bar de L’Auditori vam mantenir una vaga durant més d’un mes el novembre i octubre de 2009 amb la que 
vam aconseguir posar fre als abusos sistemàtics de la concessionària Catering Paradis i vam aconseguir també unes condicions de treball 
elementals (igualació de categories amb TOTS a CAMBRERS, reconeixament de la categoria de l’establiment, vacances pagades, 
nocturnitats, contractes fixos, etc.) així com el compromís per part de L’Auditori de mantenir el conjunt de la plantilla en la pròxima licitació. 

La licitació ha arribat i ni dues setmanes ha trigat la nova concessionària l’empresa LLIBRERIA LAIE (que també es dedica al 
Càtering) a passar-se pel forro el compromís per escrit adquirit per L’Auditori de mantenir la plantilla. Sense importar-li el 
citat compromís, ni el plec tècnic de condicions de la licitació, ni l’ordre de crida pels fixos discontinus, ni el famós Estatut dels Treballadors, 
HAN ACOMIADAT A 4 COMPANYS nostres d’un dia per l’altre “per reduir costos” (i per acabar-ho d’adobar tampoc admet els 
acomiadaments amb la qual cosa els companys NO TENEN ATUR a part de no tenir feina). I no content amb això, la LLIBRERIA LAIE, en 
una actitut absolutament anti-obrera confina a la plantilla subrogada a treballar només dins del Bar, despullant-nos de les funcions i els 
llocs de treball que veniem realitzant a les barres internes de L’Auditori. Coherent amb la seva funció d’institució de la Patronal, 
L’Auditori, al corrent de la situació, mira cap a una altra banda i dóna carta blanca a LAIE per a què reprimeixi als treballadors: volen 
desfer-se d’una plantilla que està disposada a no deixar-se trepitjar. Això és el que valen la paraula i els compromisos cap als treballadors 
de les Institucions de la Patronal (les anomenades “públiques” al mateix títol que les “privades”): no valen RES. 

Repetint exactament el mateix procés que Catering Paradis, l’empresa de la LLIBRERIA LAIE s’afanya a retallar costos (costos que 
en aquests cas som nosaltres, els treballadors) per guanyar més i més. L’empresa de la LLIBRERIA LAIE fa fora a treballadors fixos del 
servei de Bar de L’Auditori mentre porta un munt treballadors de fora. Per què? Doncs perquè prefereixen portar treballadors que cobrin 
menys, que no estiguin units, que vinguin a treballar un dia i se’n vagin, que no arrelin i… que no es puguin defensar. També segueix el 
camí de convocar els treballadors (els mínims possibles) només en les puntes de producció, reduïnt les hores globals: sempre és la mateixa 
història d’avaricia sense control i sempre la paguem els treballadors amb la nostra pell. 

PER LA DEFENSA INTRANSIGENT DEL LLOC DE TREBALL!  CAP ACOMIADAMENT SENSE RESPOSTA! 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Vam reclamar ser fixos de L’Auditori i vam cridar a la resta de subcontractats de L’Auditori per acabar amb les subcontractacions i les 
ETTs perquè, com es demostra per enèssima vegada, el seu únic objectiu és tenir els treballadors artificialment dividits en subgrups i, 
inedefectiblement, cada empresa nova que arriba es dedica a exprimir el servei al màxim a costa de les condicions dels treballadors. 

Aquesta situació es repeteix una vegada i una altra per tot arreu. De què ens serveix les seves Lleis, Estatuts i Convenis si la 
inmensa majoria de contractes estan en frau de llei, si ens imponen treballar hores extres sense cobrar-les, si ens fan fora com volen i quan 
volen, si les Lleis les fan ells mateixos?  

EL QUE NO FEM NOSALTRES NO HO FARÀ NINGÚ. Només recuperant els mètodes de la lluita de classe (decisions a mà alçada en 
ASSEMBLEA, l’acció directa, la VAGA indefinida i sense serveis mínims, la SOLIDARITAT i el COMPANYERISME a ultrança) i a 
través l’extensió de les lluites per sobre dels límits del centre de treball, de  l’empresa i del sector ens pot permetre limitar 
avui l’ofensiva patronal generalitzada preperant-nos al mateix temps per reprendre l’objectiu de l’abolició del treball 
assalariat, sense el qual estem destinats a caure una vegada i una altra dins dels estrets límits de la pròpia esclavitut assalariada. 

Dècades de derrotisme premeditat i de carrerisme parlamentari per part del sindicalisme subvencionat ens han acostumat a pensar que no 
podem defensar-nos, que “no es pot fer res”, però això NO ÉS VERITAT: nosaltres ho fem TOT i nosaltres, junts, tenim la força per 
canviar-ho.  

SOLIDARITAT I UNITAT DELS TREBALLADORS - www.nodo50.org/sindicatosut 

Av. Meridiana 174, tda2,  08026  Barcelona ( Clot)  tel. 657842589   e-mail: sindicatsutbcn@gmail.com 

L’Assemblea de Treballadors ha decidit emprendre una campanya de denuncia i una VAGA INDEFINIDA a partir 
de dissabte 20 d’abril de 2010 amb la següent taula reivindicativa immediata. Exigim: 

• La READMISSIÓ dels 4 treballadors acomiadats en els seus llocs de treball 

• Que es respecti el compromís de mantenir a TOTA la plantilla en les seves funcions i condicions laborals anteriors. 
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