
El  seguiment  de  la  vaga  del  Servei  d’acomodació  de
L’Auditori és del 100%.

L’Auditori va contractar treballadors d’una altra empresa per
què vinguessin a fer d’esquirols, expressament de Terrassa,
i que quan van veure la situació es van solidaritzar amb la
vaga i es van negar a treballar i substituir als vaguistes.

Sabem que L’Auditori ha  fet que varis companys d’oficines,
tècnics  de  logística  i  treballadors  de  seguretat  fessin  les
funcions d’acomodació, fet que ha estat constatat també per
Inspecció de Treball.

Com ja hem dit el seguiment de la vaga és del 100% i per
tant l’exercici del dret a vaga significa que no es poden obrir
les portes de L’Auditori i que no es poden fer concerts.

No valen per res les excuses sobre la “seguretat” del públic
des del moment en què el seguiment és del 100% i per tant
no hi  pot haver funció;  qui  actua temeràriament obrint les
portes igualment és L’Auditori que a més descarrega la seva
responsabilitat sobre vosaltres.

Enrecordeu-vos dels acomiadaments a Logística i a la resta
de departaments, de la rebaixa en tots els serveis; és hora
de posar punt i final a les continúes rebaixes de les nostres
condicions de treball.

L’Auditori intenta fer-nos servir els uns en contra dels altres
obligant-nos a substituir els vaguistes.

Si  L’Auditori  vol  funcionar  normalment  té  un  camí  fàcil:
complir la taula reivindicativa. El que no pot fer és substituir
als  vaguistes  si  no  accepten  la  primera  oferta  misèrrima
proposada per Manpower.

A la nostra fulla anterior us convidàvem i cridàvem a unificar
les  reclamacions  de  tots  els  departaments  en  una  taula

A TOTS ELS TREBALLADORS DE L’AUDITORI

(fixos i subcontractats)



reivindicativa conjunta, Encara que penseu que aquest no
és  el  moment  per  sumar-vos  a  la  vaga,  penseu  en  les
conseqüències de què us utilitzin per rebentar-la.

Si avui L’Auditori aconsegueix utilitzar el personal fix per fer
inefectiva la vaga del Servei d’acomodació mai més podrem
cap  dels  departaments  o  serveis  defensar  les  nostres
condiciones perquè sempre estaran els  del  costat  per  fer
inefectives les nostres mesures de pressió. El resultat d’això
seria que ens seguiran retallant les condicions i acomiadant
quan els hi vingui de gust. I això, seria òbviament desastrós
per tots: fixos, subcontractats, etc.

Companys, mentre duri la vaga del servei d’acomodació us
demanem la vostra solidaritat:

-  no  us  deixeu  presionar  per  fer  les  tasques
d’acomodació.

- doneu suport a la caixa de resistencia.

- participeu en la recollida de signatures que s’està realitzant
al piquet.

- solidaritzeu-vos amb la vaga informant-nos sobre si s’està
efectuant esquirolatge.

-  contacteu  amb  bcn@sindicatosut.org o  amb
vaga.auditori2015@gmail.com devant  qualsevol  dubte  o
consulta que tingueu i devant qualsevol pressió que rebeu.
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