
Després de 21 dies de vaga (entre altres perquè no tenim vacances, ni dret a baixa, ni cobrem el que marca el conveni, ni els plusos de 
nocturnitat i de festius, estem subjectes a una precarietat en què cada setmana no sabem si podrem treballar ni quantes hores i a les 
amenaces per part de la Directora del Bar executades en acomiadaments i sancions il·legals i arbitràries), davant del compromís per part 
de Best Catering i de l'Auditori de complir els punts que exigim en les nostres reivindicacions, l'Assemblea va decidir suspendre la vaga fins 
l’11 de desembre i donar un plaç tant a BestCatering com a l'Auditori perquè demostressin a la pràctica que aquests compromisos no eren 
paper mullat. Després de 7 dies de suspensió i arribats al final del termini que vam acordar amb Best Catering i l'Auditori, ens veiem 
obligats a reprendre la vaga indefinida perquè  tant l'un com l'altre ens segueixen prenent pel pito del sereno. Per una banda, els 
contractes proposats per Bestcatering de 4, 6, 9 hores setmanals mínimes no només no reflecteixen la nostra realitat laboral (que supera 
àmpliament les 20h setmanals) sinó que ens deixen desamparats davant el fet que es tornin a produir les discriminacions viscudes l’últim 
l’any, és a dir, que es contractin nous treballadors a un preu més baix que omplin les hores d’un treballador que cobra el que marca el 
conveni segons la seva categoria. L’últim any n’és un clar exemple: a Best Catering només li interessa exprimir el benefici al màxim, encara 
que això signifiqui que els seus treballadors cobren menys de 100€ al mes. A aquest fet se li ha de sumar la demanda explícita per part de 
Best Catering al Comité de Vaga i al Sindicat SUT de manipular els treballadors perquè acceptin aquestes condicions. Per més inri, malgrat 
que més de 3000 signatures dels seus abonats i treballadors els demanen responsabilitat, a la pràctica l'Auditori segueix rentant-se les 
mans en una situació de la qual és totalment corresponsable. De manera que després que ens hagin demostrat, tant Best Catering com 
l'Auditori, el poc que podem confiar en la seva paraula, l'Assemblea dels Treballadors del Bar de l'Auditori ha decidit reprendre la vaga 
indefinidament fins que la Patronal compleixi a la pràctica els següents punts bàsics als quals es van comprometre (i per això es va 
suspendre la vaga) i que ara intenten regatejar-nos: 

Els nostres lloguers, estudis, menjar i vida depenen de la nostra feina perquè som treballadors, i com a treballadors els defensarem amb 
ungles i dents fins a les últimes conseqüències. No és demanar tant poder tenir un mínim de condicions. Us seguim demanant que 
recolzeu la nostra lluita per poder així acabar entre tots amb la precarietat laboral i la prepotència patronal, us 
agraïm per avançat que si us plau: 

NO CONSUMIU AL BAR NI A LES BARRES INTERNES DE L'AUDITORI  
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- Pagament setmanal directament de la recaptació incloent tots els plusos. 
- Nous contractes fixes a temps parcial amb un nombre d'hores mínim que ens permeti arribar a final de mes (amb dret a vacances i 
baixes). 
- Descansos retribuïts de 20 minuts per jornades superiors a 5 hores (tal com marca el conveni). 
- Pagament retroactiu de la diferència entre el sou rebut fins ara i el que marca el conveni per totes les hores realitzades l'últim any. 
- Destitució de la directora del Bar, responsable directa del tracte vexatori i de discriminació laboral que reben els treballadors. 
- Compromís per part de l'Auditori del manteniment dels llocs de treball i respecte de l’acord. 
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NO CONTENT AMB TENIR (DURANT 6 ANYS!) ELS SEUS TREBALLADORS: 
- SENSE COBRAR VACANCES 
- SENSE DRET A BAIXA 
- COBRANT PER SOTA DEL SALARI BASE DEL CONVENI 
- SENSE COBRAR NOCTURNITAT NI FESTIUS 
- SUBJECTES A NO SABER SI TREBALLAREM LA SETMANA VINENT NI QUANTES HORES 
- SUBJECTES A AMENACES, ACOMIADAMENTS I SANCIONS ARBITRÀRIES I IL·LEGALS 

 
NO CONTENT AMB TOT AIXÒ, BEST CATERING ÉS INCAPAÇ DE COMPLIR AMB EL SEUS 
COMPROMISOS MENTRE L’AUDITORI ES QUEDA MIRANT SENSE MÉS. 
 
VAM SUSPENDRE LA VAGA, DESPRÉS DE 21 DIES, FINS EL DIA 11 DE DESEMBRE PER DONAR TEMPS A 
QUÈ ES COMPLISSIN ELS COMPROMISOS EN LA PRÀCTICA, NO PER A QUÈ ENS PRENGUÉSSIN PEL 
PITO DEL SERENO. 
 
DONAT QUE BEST CATERING ES PENSA QUE JA ENS LA POT TORNAR A JUGAR, L’ASSEMBLEA DE 
TREBALLADORS HA DECIDIT REPRENDRE L’ÚNIC LLENGUATGE QUE ENTENEN: LA VAGA 
INDEFINIDA DEL SERVEI DE BAR DE L’AUDITORI CONTRA AQUESTA SITUACIÓ VERGONYOSA DE 
PRECARIETAT. 
 
ELS DEMANEM LA SEVA COL·LABORACIÓ I SOLIDARITAT: NO CONSUMINT AL BAR NI A LES BARRES 
INTERNES, NO FENT-LI EL JOC A L’EMPRESA I ALS ESQUIROLS. 

www.nodo50.org/sindicatosut  657842589  sindicatsutbcn@gmail.com 
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