
Al febrer de l’any passat l’empresa Laietana de Lli-
breteries SL (LAIE) passa a fer-se càrrec del servei 
de Bar, Catering i Cafeteria de l’Auditori. Des del 
primer moment, ataca les treballadores (intentant 
acomiadar algunes, pagant per sota de les condi-
cions de l’acord, sense entregar les nòmines, sense 
pagar setmanalment, etc.) per tal d’eliminar tota 
una sèrie de condicions laborals que havien acon-
seguit durant una vaga anterior. Finalment LAIE 
acomiada 9 de les 18 treballadores, i proclama 
obertament que el seu objectiu és destruir les mi-
llores laborals i poder substituir a les companyes 
per treballadores fixes discontinues amb condicio-
ns inferiors.

Davant d’aquesta situació les treballadores que 
quedaven decidiren posar-se en vaga solidaritzant-
se amb les acomiadades. Les exigències són la 
readmissió de les acomiadades, el manteniment de 
les condicions laborals i que totes les companyes 
que vagin a treballar a l’Auditori se’ls pagui i tin-
guin les mateixes condicions que elles.

I després de quasi 6 mesos la vaga indefinida 
continua!

Contractes per hores i contractes verbals (que 
permeten que per acomiadar-te senzillament t’han 
de deixar de trucar!), sous miserables, sense in-
demnitzacions per acomiadaments, sense pagar 
hores extres, nocturnitats o festius, sense tenir un 
sou garantit, sense vacances ni baixes remunera-
des, sense cap seguretat, etc. Aquestes són algunes 
de les condicions contra les que van lluitar. No ens 
sona? No ens sona a totes?

Ens llancen a competir entre nosaltres desboca-
dament per aconseguir curros de merda, mirem a 
una altra banda quan acomiaden companyes o bé 
desnonen veïnes. Terroritzats com estem al xantatge 
de l’atur i l’exclusió sempre trobem bones excuses 

que ens disculpen. Mentre ho encarem soles serem 
totalment vulnerables a la voluntat dels empresaris 
i a la inseguretat i incertesa del mercat. 

És per això que ens sorprèn quan veiem la dig-
nitat d’unes persones que han sigut capaces d’anar 
totes a una, que han sigut capaces de no tenir excu-
ses, de no abaixar el cap. És per això que apel·lem 
a la solidaritat amb totes aquelles que ens mostrin 
un camí diferent a l’habitual, un camí que cridi or-
gullós el que significa estar juntes, recolzar-nos, 
respectar-nos, un camí que ens mostri com la co-
munitat pot vèncer la por i la soledat. 

Sota les seves lleis, les seves normes sempre es-
tarem soles davant el perill que facin amb nosaltres 
el que vulguin. Quan ens organitzem, quan com-
prenem que els interessos i les necessitats de cada 
una ho són de totes nosaltres, quan entenem que 
juntes sempre som més fortes que soles, aleshores 
podem començar a vèncer la por, la inseguretat, la 
tristesa, la soledat. 

CONTRA LAIE: 
la dignitat de deixar de servir



explota les seves
treballadores

Després d’una vaga anterior, les tre-Després d’una vaga anterior, les tre-
balladores del bar de l’Auditori van 
aconseguir:

- contractes fixos a temps parcial
- pagament setmanal
- 9,18€/h durant el dia; 11,46€/h a la 
nit; 12,82€/h els dies festius; 16,01€/
h les nits festives (vacances no inclo-
ses)
- jornades diàries com a mínim de 3 
hores i 20 minuts de descans per a 
jornades de més de 5h.

Des que LAIE començà a gestionar 
el servei de restauració de l’Auditori, 
aquest ha intentat desfer aquestes mi-
llores, arribant a despedir a 9 treballa-
dores de 18 per tal d’obligar a la resta 
a baixar el cap. Però aquestes últimes 
solidàriament es posen en vaga... i ja 
van més de 170 dies de forma ininte-
rrumpuda.

Ara LAIE amenaça d’acomiadar a la 
resta de vaguistes...

Què podem fer per 
solidaritzar-nos amb les 
vaguistes?

- Diguem-li a LAIE el que pensem de la 
seva actitud a auditori@laie.es o a les seves 
botigues i bars.
-Participem de les concentracions que es 
convoquen davant del bar de l’Auditori.
- Putejem a LAIE de la manera que se’ns 
pugui ocórrer.

CONTRA LA SOLEDAT 
QUE ENS IMPOSA EL 

CAPITALISME: TOTES A 
UNA!

Els hi permetrem?

Alguns dels espais de LAIE:

- Llibreria central de LAIE
Pau Claris, 85
- CCCB
Montalegre, 5
- Park Güell
Al costat de la porta principal
- CaixaForum
Avda. ferrer i guàrdia, 6-8
- CosmoCaixa
Isaac newton, 26
- Museu Picasso
Montcada, 15-23
- Dhub
Montcada, 12
- MNAC Òlim, MNAC Cúbic i la 
terrassa del MNAC
Mirador del Palau Nacional, 6-10

...i per suposat a l’Auditori C/Lepant 
150-170 metro Marina.

Més informació i contacte amb les vaguistes 
www.nodo50.org/sindicatsut/


