
Els treballadors del Bar Llanterna i de les barres internes de L’Auditori subcontractats per Best Catering 
(Catering Paradis) venim patint atropellament rera atropellament: No cobrem els plusos de nocturnitat, ni els 
festius, ni tampoc tenim vacances. Sempre ens paguen fraccionadament i amb més d’un mes  
d’endarreriment. 

Ja que cobrem per hora ens han reduït les hores de treball globals, ens fan venir per només una hora i 
després ens envien cap a casa, ens truquen una hora abans de treballar per a què no hi anem o per a què 

entrem més tard (sense cobrar les hores que haguéssim hagut de treballar) amb la qual cosa és impossible arribar a final de 
mes i el ritme de treball s’ha duplicat pels que hem de treure el treball que abans feien 2 o 3 treballadors. 

La responsable de Best Catering (Catering Paradis) ha escrit un codi de càstigs del seu puny i lletra que ens 
aplica arbitràriament amb sancions il·legals i quan algun treballador no es sotmet a aquests abusos se l’amenaça amb no 
tornar-lo a trucar. Aquesta acció de Terrorisme patronal s’executa regularment generant suspensions de treball i sou i 
acomiadaments encoberts absolutament il·legals. 

Aquesta pressió sistemàtica per exprimir al màxim el guany que produïm no només té un impacte directe en la qualitat i la higiene 
del servei ofert (embotits “reciclats”, menjar descongelat i congelat diverses vegades, tancament de les barres 
abans d’hora, etc.) sinó que ens està destrossant a nosaltres i a les nostres famílies i ja no podem aguantar més. 

Això ens ha obligat a reflexionar sobre l’arrel dels nostres problemes i aquesta no és una altra que la decisió  conscient de 
L’Auditori de mantenir la seva plantilla fragmentada que és la causa d’aquestes condicions laborals draconianes i il·legals. 

Per tot això reivindiquem a la Direcció de L’Auditori que assumeixi als treballadors subcontractats com a treballadors de plantilla i 
acabi amb la precarietat laboral en la que L’Auditori ens obliga a treballar i amb la cobertura de facto que dóna als 
abusos que patim. 

Els demanem que disculpin les molèsties que els puguem causar, però és necessari recordar que estan en joc els nostres 
lloguers, menjar, estudis i famílies. Si creu que aquesta situació ha de ser denunciada, l’animem a que escrigui una fulla de 
reclamació expressant el seu desacord amb aquesta situació. 

¡NI ETTs NI SUBCONTRACTES, TOTS A FIXES A L’EMPRESA PRINCIPAL! 

¡PROU PRECARIETAT I PROU ABUSOS PATRONALS! 

web: http://www.nodo50.org/sindicatosut                           telf:  657842589            e-mail: sindicatsutbcn@gmail.com 
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   Programació: 
 

 - fragmentació de plantilla 
 - contractes en frau de llei 
 - sous de misèria (menys de 100€ al mes) 
 - abusos i sancions arbitràries 
 - i molt més! 
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