
Han acomiadat 9 treballadors del Servei de Cafeteria, Bar i Càtering de l’Auditori amb contractes indefinits per substituir-los per 
treballadors amb contractes verbals i en pitjors condicions. Però aquesta és només una part de la història: els treballadors del Servei de 
Cafeteria, Bar i Càtering de L’Auditori han comès un crim imperdonable per la Patronal que és el d’estar organitzats, units entre ells, 
disposats a defensar-se mútuament i el d’haver-se atrevit a arrancar unes mínimes condicions de treball (contractes indefinits, dret a 
baixa, dret a vacances, etc.). Per això LAIE i L’Auditori s’entreguen a la revenja i al linxament de la plantilla. 
 

Portem des de l’1 de setembre en VAGA INDEFINIDA i aguantarem el temps que faci falta per aconseguir la readmissió dels 
nostres companys i el manteniment de tots els llocs de treball i de les condicions que tant ens van costar d’aconseguir en la vaga 
anterior: si LAIE no pot assumir les condicions del servei, que se’n vagi LAIE. 
 

Ens han venut la moto que els treballadors tenim una sèrie de drets fonamentals com el dret a vaga i a la llibertat sindical. Però la 
realitat que ens toca viure és ben diferent: els treballadors en vaga són substituïts per esquirols de fora del centre (i amb 
contractes verbals!) que els responsables de L’Auditori (Consorci de l’Ajuntament i la Generalitat) encobreixen premeditadament, Doña 
Pilar responsable de L’Auditori i vestida de negre per l’ocasió utilitza els vigilants de seguretat per arrencar els cartells que demostren 
que Inspecció de Treball ha sancionat a LAIE per lesió del dret a vaga, L’Auditori crida als Mossos d’Esquadra i a la Guàrdia Urbana 
contínuament inventant-se “patranyes” insostenibles per atemoritzar els vaguistes, etc. 
 

Aquesta és l’essència de la democràcia parlamentària: l’Estat al servei de la Patronal, la repressió sistemàtica i abusiva de qualsevol 
reivindicació obrera però encoberta pel teatre hipòcrita i amanyat d’unes eleccions periòdiques en les que els treballadors podem escollir 
quina banda de lladres ens curtirà la pell els pròxims quatre anys. La repressió de la democràcia parlamentària actual val el mateix pels 
treballadors que la repressió de l’anterior democràcia orgànica: és la democràcia per la Patronal i la dictadura contra els assalariats. 
 

Als treballadors ens redueixen les indemnitzacions per acomiadament, ens baixen els sous, ens acomiaden en massa, ens redueixen les 
pensions, etc. però als bancs i a les empreses els dónen els milions d’euros que faci falta. Si un treballador falta tres dies al seu centre 
d’explotació, l’acomiaden sense misericòrdia. LAIE i L’Auditori trepitgen sense mirament la seva Constitució durant dos 
mesos i no passa res (per ser precisos si que passa: la policia ve a controlar-nos a nosaltres...). Ens demostren una vegada més que la 
famosa igualtat dels “ciutadans” davant la llei és només un escarni i un sarcasme pels treballadors assalariats. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aquests són els únics “drets” dels treballadors en el capitalisme democràtic i parlamentari: dret a treballar fins a l’esgotament i a 
quedar-te tirat a la cuneta quan l’empresari considera que ja no pot exprimir-te més. I aquest és el programa “social” del tripartit i 
de la resta de partits parlamentaris (tots ells amb els programes hipotecats): retallada rera retallada i al que es quexi al carrer. Si a algú 
se li acudeix organitzar-se i denunciar públicament la situació, li llencen la policia a sobre, l’amenacen i li arrenquen els cartells. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Com es combat la Reforma Laboral? No es combat amb un dia de grans “paripés” i rentats de cara. Cal combatre-la en el dia a dia, 
en els centres de treball, no deixant passar cap abús de la Patronal, amb la defensa intransigent del lloc de treball, recuperant els 
mètodes del sindicalisme de classe: decisions preses a mà alçada en Assemblea, acció directa (sense intermediaris ni “homes bons”), 
Vaga indefinida i sense serveis mínims, la SOLIDARITAT i el COMPANYERISME a ultrança. 

SOLIDARITAT I UNITAT DELS TREBALLADORS  
 Av. Meridiana, 174, tenda 2, 08026 Barcelona - Clot - www.nodo50.org/sindicatosut 

Contra la prepotència patronal: Vaga indefinida! 
Per l’extensió de la lluita a tots els centres, empreses i sectors! 
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