
 
#AcomodadorsPrecarisTNC 

#ProuPrecarietatLaboralAbusivaTNC                                              SOLIDARITZAT 

#ProuCulturaPrecàriaTNC                                                              I COMPARTEIX ! 

#RespecteuDretsAcomodadorsTNC 



PROU PRECARIETAT ABUSIVA AL TEATRE NACIONAL!  

PROU CULTURA PRECÀRIA! 
 

Fa més de 20 anys que el TNC discrimina i precaritza de forma abusiva el seu personal de sala i 

d’atenció al públic: 

• El TNC no proveeix llocs de treball fixos de personal de sala des de fa 14 anys, i suplanta 

sistemàticament els treballadors fixes amb treballadors temporals en frau de llei, que ocupen llocs 

de treball estructurals i permanents. S’ha donat el cas de temporals concatenant més de 100 

contractes al llarg de 12 anys consecutius, temporada a temporada.  

• En l’actualitat hi ha 7 acomodadors fixos i més de 20 temporals, per cobrir les 3 sales. 

• El TNC contracta temporals, i no els fa fixos, perquè cobren menys. Mentre treballen els temporals 

en una obra, els fixos no es poden incorporar i no poden treballar fins que comença una nova 

producció.. 

• El personal fix discontinu es cridat per a cadascuna de les produccions teatrals, i no per a la 

temporada teatral, condemnant-los a una inestabilitat permanent. 

• El personal temporal es contractat per cadascuna de les produccions, i no per substituir el personal 

fix,. fent-los saltar de contracte en contracte sense cap tipus d’estabilitat laboral i personal. 

• Des de fa uns anys, els acomodadors del TNC tenim data de caducitat: En el moment de la 

contractació el TNC adverteix els temporals que no podran estar contractats més de 2 anys. I els 

fixos que demanen excedència per poder guanyar-se la vida, no son substituïts. 

• El personal d’atenció al públic no disposa de calendari laboral (a diferència de la resta de 

treballadors del TNC) 

• El TNC discrimina uns treballadors de sala respecte d’altres. 

• S’incompleix el conveni col·lectiu en les nòmines dels treballadors de sala. 

• Hi ha represàlies contra treballadors que exerceixen els seus drets laborals. 

• El TNC es nega a parlar amb tots els representants sindicals. No vol parlar amb IAC-CATAC, que 

és sindicat majoritari a la Generalitat, provocant la judicialització amb demandes judicials 

individuals i de conflicte col·lectiu. 

 

El personal de sala del teatre son treballadors essencials: atenem el públic assistent, distribuint-lo i 

acomodant-lo, informant-lo i ajudant-lo, realitzant el control d’accés i, a més som agents d’evacuació. 

 

Demanem al President Aragonés i a la Consellera de Cultura que aturin aquestes pràctiques irregulars i 

discriminatòries que no són pròpies d’una empresa pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

RESPECTEU ELS DRETS DELS TREBALLADORS DE SALA! 

DEIXEU-NOS TREBALLAR AMB ESTABILITAT! VOLEM DIÀLEG I SOLUCIONS! 

 

 


