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SOLIDARITAT AMB LES COMPANYES DE CAFETERIA!!! 
 
Tots i totes coneixem les intencions que té el CIRE pel que fa a les cafeteries dels 
CP’s catalans: substituir les actuals plantilles de cambreres i cambrers professionals 
per interns de cada centre, enviant als professionals al carrer o a la incertesa laboral. 
 
Hi ha algun centre que ja ha començat en aquesta direcció com Quatre Camins, amb 
uns resultats desastrosos: l’altre dia alguns  interns que fan de cambrers, van donar 
positiu en les analítiques de droga a la tornada d’un permís. Els treballadors de Quatre 
Camins, com és lògic, estant espantats per la seva salut i la seva seguretat.  
 
Evidentment, la secció sindical de CCOO d’aquell centre denunciarà el tema a les 
autoritats sanitàries entre d’altres organismes. 
 
El nostre centre ha de ser un dels seguënts en caure en les mans despredadores i 
ansioses de diner fàcil i barat del CIRE. A la Direcció del CIRE tan se’ls enfot enviar 
treballadors al carrer, tan se’ls enfot la nostra s eguretat, només volen omplir les 
butxaques dels seus gerents, directius i trepes de la DG  i del govern de torn 
aprofitant-se, també, de la ma d’obra barata i en r ègim de semiesclavitud que 
són els interns de cada centre. 
 
A Brians 2 no acceptem això. És per això que el divendres dia  30 de maig, de 13h a 
15h, animem a tots els treballadors i treballadores  del centre a anar a dinar a 
cafeteria interior en solidaritat amb les nostres c ompanyes cambreres   i a 
mostrar el nostre rebuig a les intencions del CIRE.  CCOO hem parlat amb elles, 
els hi sembla bé la iniciativa i ens demanen que assitim el màxim de gent possible.  
 
Les nostres companyes de cafeteria estan en lluita i necessiten de la nostra solidaritat. 
Juntament amb això, CCOO del sector de l’Hosteleria del Baix Llobregat ha establert 
relació amb elles per veure de trobar una sortida decent i acceptable a la seva 
situació. 
 

NO ESTEU SOLES!!! 
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