
 
 
 
 

 
 
 
Companys i companyes, després de 17 dies, la vaga dels acomodadors de 
L’Auditori contra la subcontractació i la precarietat laboral es manté ferma i el 
100% de la plantilla d’acomodació segueix la vaga amb un objectiu: fora les 
subcontractes i ETTs, tots a fixos de l’empresa principal! Això ha estat 
possible gràcies a un procés de maduració, a l’experiència sindical d’altres 
companys que havien portat endavant altres vagues a L’Auditori i, sobretot, al 
compromís mutu i especialment amb els companys que, per estar en període de 
prova, podien tenir més pors. En la primera reunió l’empresa ja va accedir a donar 
per “aptes” (tan insultant com sona i és aquest concepte) i per tant indefinits els 
companys en període de prova. Aquesta és la força quan estem units i amb 
objectius clars. 
 

Què passaria si altres serveis subcontractats s’unissin a la vaga amb la 
mateixa taula reivindicativa? 
 

Companys i companyes, l’extensió de la lluita i la solidaritat és la nostra millor 
arma. Avui nosaltres som un problema per L’Auditori i Manpower, però, si més 
companys us uniu declarant la vaga també a altres centres, seríem una 
força imparable i un veritable problema per la Patronal (centres de 
Manpower o de qualsevol altra subcontracta, d’institucions culturals o de 
qualsevol altra empresa principal). 
 

La difusió és molt positiva, però difusió no és sinònim d’extensió. Les dreceres 
poden ser temptadores i els camins fàcils també, però la realitat és que sense fons 
no ens porten enlloc.  Parlem d’estendre la vaga i de declarar la vaga a 
altres centres, no d’una adhesió simbòlica. Portem tots plegats massa temps 
en què l’adhesió simbòlica o cibernàutica serveix d’excusa per no assumir un 
compromís real amb un mateix i amb la resta dels treballadors. No us plantegem 
tampoc un salt al buit, si avui no està madura la situació per unir-vos a la lluita 
que us plantegem, cal preparar-nos i fer-la madurar: podeu comptar amb 
nosaltres per qualsevol dubte o pregunta que tingueu al respecte. 
 

Pot semblar que el camí de la vaga és més difícil, però és l’únic que pot donar 
resultats. Adoneu-vos que amb una vaga ja engegada, l’extensió a un altre 
centre significa que molt probablement un tercer i un quart s’hi uniran 
també. Això és una oportunitat estratègica que hauríem d’aprofitar per treure’ns 
de sobre les subcontractes que ens parasiten. Penseu en la pressió que això 
significaria si fossin tots de Manpower o si fossin diferents subcontractes d’un 
mateix centre cultural o empresa principal. Doncs aquesta pressió és igualment 
gran encara que sigui d’una altra subcontracta, ja que el perill real per ells és que 
altres centres es contagiïn de la decisió de lluitar i de la solidaritat mútua. 

DECLARA LA VAGA AL TEU CENTRE! 

UNIM-NOS A VAGA! 
Quina és la situació general a L'Auditori i als serveis subcontractats de la 
resta d’institucions i empreses principals?  
 

A tot arreu és la mateixa: imposició de convenis per sota dels de l’empresa 
principal, penjar d’un fil a cada concurs, patir rebaixa rere rebaixa de les 
condicions i del salari, etc. 

 

És per aconseguir aquesta taula reivindicativa que us animem a declarar la vaga. 
Mentre no ho fem, estarem condemnats a moure’ns en un cercle viciós. 
 

Amb qui no podem comptar?  

 

No ens fiem de “candidats” que prometen acabar amb la subcontractació quan, 
als ajuntaments on manen, els serveis també estan subcontractats. Que cadascú 
voti (o no) a qui consideri però les lluites dels treballadors no són i no poden 
ser trampolins per guanyar vots. No ens fiem tampoc de falsos “sindicats” que 
cobren diners de l’Estat i de la Patronal: l’actitud dels Comitès de L’Auditori i de 
Manpower han confirmat aquesta valoració. 
 

Amb qui podem comptar doncs?  
 

Amb els mateixos treballadors, amb tots nosaltres, quan actuem units i amb un 
objectiu comú. Les assemblees de treballadors són les que poden decidir anar a la 
vaga i portar-la a terme.  
 

Com podeu ajudar la vaga indefinida dels acomodadors de L’Auditori? 
 

Ja haureu endevinat que la millor manera d’ajudar-nos és ajudar-vos a 
vosaltres mateixos també i declarar la vaga sota la mateixa taula 
reivindicativa. Poseu-vos en contacte amb vaga.auditori2015@gmail.com i amb 
bcn@sindicatosut.org per tal que us ajudem a enfocar la vaga. 

 
 

• TOTS A FIXOS A L'EMPRESA PRINCIPAL  
• FORA LES SUBCONTRACTES I ETT'S 
• PROU PERÍODES DE PROVA FRAUDULENTS I PROU CONTRACTES 

TEMPORALS 
• PROU REPRESÀLIES ANTISINDICALS I CONTRA LES RECLAMACIONS DELS 

TREBALLADORS. 

També podeu col.laborar amb la vaga: 
 
• Fent aportacions a la Caixa de Resistència (0182-4003-17-0201538404) 
• Divulgant les fulles dels vaguistes i el desenvolupament de la vaga que 

trobareu a: 
 

 lauditorivaga.wordpress.com i  www.sindicatosut.org. 
 

Per l’extensió de la lluita a tots els serveis subcontractats i sectors! 
La nostra millor arma: la solidaritat! 


