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Guanya el diàleg!

El diàleg ha triomfat. Aquest és el principal 
ingredient de la notícia de l’acord sobre 
la reforma de la jubilació i les pensions. 

Va caldre fer la vaga general del 29 de setem-
bre del 2010 i afirmar amb convicció que se’n 
plantejaria una altra el mes de gener o febrer 
perquè el Govern central, amb un nou vicepre-
sident i un nou ministre de Treball, es posés 
les piles i endegués un procés de diàleg per 
aconseguir un acord mínimament assumible 

pels sindicats, patronal 
i Govern. Aquest es va 
firmar el dia 2 de febrer. 

Tècnicament l’acord 
sobre les pensions i la 
jubilació pot analitzar-se 
amb detall, comparar-
se amb altres països 
de l’entorn i aplicar-hi 
judicis a partir de prin-
cipis laborals o polítics 
diversos. Tot amb tot, tal 
com estaven les coses i 
la duresa que exhibia el 
Govern i la patronal –i 
els mercats!, sinònim de 
la pressió de les grans 
entitats i institucions fi-
nanceres--, aconseguir 
un acord de millora de la 

proposta inicial de l’Executiu és un gran pas per 
seguir mantenint cotes de benestar social. 

Abans dels acords, en els mitjans sindicals 
i en els ambients polítics d’esquerra hi havia 
pessimisme i semblava difícil mantenir els drets 
laborals aconseguits en la llarga lluita sindical. 
La majoria d’assalariats observaven que els 
motors econòmics volien esmicolar i diluir tots 
aquells aspectes que ajudaven els treballadors 
a ser més persones en el món laboral i civil.

Algú ha parlat que aquest acords poden 
semblar uns nous Pactes de la Moncloa que el 
Govern sorgit de les primeres eleccions demo-
cràtiques a l’Estat des de l’any 1936 van signar. 
No és pas prou assenyat fer aquesta mena de 
comparació perquè hi ha força diferències. Lla-
vors aquells acords van firmar-los tots els par-
tits polítics que havien obtingut representació 
parlamentària, i van servir per reanimar el nou 
clima d’esperança democràtica que comença-
va a enterbolir-se amb els efectes de la crisi 
econòmica i les lentituds que imposava la dreta. 
Ara, en aquesta mateixa línia de trobar enteses, 
s’ha de destacar el valor del diàleg.

El diàleg és sempre el millor camí per acon-
seguir resultats enriquidors. És per això que, 
davant un Govern central que a l’estiu es nega-
va a parlar i imposava uns canvis a pitjor, que 
en deia reforma política, ara, deixant de banda 
allò aconseguit, el més positiu és haver retornat 
a l’estil del diàleg. Els sindicats som uns sòlids 
defensors del diàleg i ho demostrem cada dia 
amb el nostre treball. La cohesió de la societat  
i tenir un viure quotidià de “bon rotllo” només 
s’aconsegueix parlant dels problemes que ens 
afecten. I tornant a fer-ho quan la conversa s’ha 
clos amb desavinences. Les valoracions críti-
ques de l’acord social que diuen que és curt o 
escàs, venen a dir que cal insistir en la negocia-
ció dialogada.                              Antoni Ribas

Sindicar-se en un any dur

El 2011 serà, també, un any dur. D’ERO’s explícits i implícits, aplicant les mesures dels decrets de la pseudo-reforma 
laboral, tan beneficioses per als empresaris, com pactant mesures menys dolentes, però pèrdues de llocs de treball i 
gent sense feina, al cap i a la fi. I davant d’aquest panorama, ens sorprèn una afirmació que molt sovint –massa— fan 
companys del sector, especialment periodistes i comunicadors: no estem sindicats perquè no volem perdre la neutralitat 
ni la independència.
 Realment es perd la independència afiliant-se a un sindicat i treballant-hi per ajudar els companys? És ser “lliure” 
i “neutre” essent un solitari no afiliat? O és confondre els termes del diàleg social? Perquè un sindicat no és ni un partit 
polític ni un club ni una secta; és un organisme d’autodefensa col·lectiva dels assalariats. I quan ens cau a sobre un 
ERO, l’empresari no pregunta si hi ha algun treballador neutre. Els acomiada igual. O no?
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CCOO guanya les eleccions  
 a EFE, CINESA i COPE

   La candidatura de CCOO va guanyar les elec- 
cions a l’agència EFE a Barcelona, el 26 
de gener. El sindicat va aconseguir la ma-
joria del comitè d’empresa, amb tres de-
legats, mentre que els dos restants van  
correspondre al Sindicat de Periodistes (SPC). 
CCOO també va obtenir la majoria a les eleccions 
del 12 de març a CINESA La Maquinista, amb dos 
delegats dels tres que s’havien d’escollir. A les em-
preses de la Cadena COPE, CCOO ha aconseguit 
els dos delegats que hi havia en joc.

La Justícia anul.la un Conveni 
per sota del Conveni Estatal  
de Premsa Diària
   El Jutjat Social número 2 d’Albacete ha dictat 
una sentència, contra la qual encara es pot inter-
posar recurs, que declara nul el Conveni Col.lectiu 
del diari El Día de Albacete. Segons argumenta la 
sentència, el conveni d’aquest mitjà es troba, en 
diversos articles fonamentals, per sota del que 
estipula el III Conveni Estatal de Premsa Diària, 
especialment en tot el capítol de retribucions.

CCOO de Catalunya ha 
tramitat 15 carnets de la FIP

CCOO de Catalunya ha tramitat durant el 2010,  
15 carnets de la Federació Internacional de 
Periodistes (FIJ-FIP). Ja sabeu que aquest carnet 
és el que té validesa a tot el món i és reconegut 
per les principals institucions culturals, polítiques 
i administratives. CCOO està integrada a la FIP i 
participa, com a gran sindicat, en la direcció d’aquesta 
federació sindical internacional. 
     En tot l’any passat, CCOO va tramitar arreu de 
l’estat 41 carnets i Catalunya registrà el número més 
alt de peticions.  A les 15 catalanes li van seguir les 
7 de Madrid i les 6 d’Andalusia. Les altres CCAA 
també han tingut una notable demanda que es 
reparteix així:  País Valencià 3, Castella-Lleó 3,  Aragó, 
Navarra i Euskadi,  un cada una. Dos carnets van 
demanar-se des de França per corresponsals d’aquí 
que treballen en aquest país.    
     Els afiliats de CCOO paguen 30 euros per a 
l’obtenció del carnet de periodista de la FIP, i per als 
no afiliats el cost per a obtenir-lo és de 60 euros. 



Grans mobilitzacions contra 
l’ERO previst al Grup PRISA

Un centenar de treballadors i treballadores del Grup PRISA es van con-
centrar  el 24 de febrer passat a la porta de Ràdio Barcelona - Cadena 
SER, en protesta per l’anunci de la direcció d’executar un expedient de 

regulació d’ocupació per eliminar uns 2.000 llocs de treball a Espanya, i 500 
més a Portugal i Amèrica. A la concentració a les portes de Ràdio Barcelona 
també hi van assistir treballadors del diari El País i de l’editorial Santillana.

Durant l’acte de protesta, els membres del comitè d’empresa de la Cade-
na SER van llegir un manifest en el qual van rebutjar la progressiva externa-
lització de feines i l’acomiadament de treballadors “d’un grup que, malgrat la 
crisi, és capaç de generar beneficis gràcies 
a l’esforç de TOTS”. El manifest va posar 
de relleu també la mala gestió dels actuals 
directius de PRISA, “una gestió que ha pro-
vocat la insòlita venda de CUATRO a Ber-
lusconi i la incorporació en el mateix canal 
de difusió de la desapareguda CNN+ d’un Gran Hermano 24 hores”.

L’última mostra de rebuig contra l’ERO al Grup PRISA va tenir lloc dissabte 
passat a Madrid, on milers de treballadors es van manifestar en defensa dels 
2.514 llocs de treball que la direcció pretén destruir. Al final de la marxa, que va 

partir de la Cibeles i va 
concloure davant la 
seu del Grup a Gran 
Vía, la representant 
sindical Nuria Serena 
va llegir un manifest 
en nom de CCOO, 
sindicat majoritari al 
Grup, i UGT i els co-
mitès d’empresa on  
denuncien la “ludopa-
tia bursàtil i el feuda-
lisme financer” de la 
cúpula empresarial.

Èxit de l’última 
manifestació de 

protesta a Madrid 
dissabte passat



 butlletí digital del sector de mitjans de comunicació, oci, cultura i esport 3

M/C.cat                     núm. 1- març del 2011

EL SECTOR S’ADHEREIX AL MANIFEST ‘NO RETALLEU LA CULTURA’

El Sector de Mitjans de Comunicació, Oci, Cultura i Esports de la Federació de 
Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya es va adherir al manifest “No 

retalleu la cultura” i va fer una crida als afiliats i afiliades al sindicat per acudir a la 
manifestació de dilluns passat a Barcelona, per expressar la seva més ferma oposició 
a la reducció dràstica dels pressupostos públics destinats a programes culturals. 

CCOO considera que aplicar aquestes retallades, tal com es diu en el manifest, generarà un 
augment de les persones que perdran la feina o no n’obtindran cap si ja estan a les llistes 
dels serveis d’ocupació. I el nombre d’aturats i aturades ja és prou alt en una societat com 
la catalana que vol ser modèlica, avançada, justa i solidària. A l’empobriment per la manca 

de feina també cal sumar-hi l’empobriment intel.lectual i espiritual que comportarà la manca de diners per tirar endavant els diversos programes 
i propostes culturals. I podem sortir d’aquesta llarga crisi com un poble desvalgut i desnodrit de les seves senyes d’identitat col.lectiva, ja que la 
gran majoria de la població, que és assalariada, és la que patirà més les conseqüències d’aquesta nefasta retallada. Per això ens sumem a tots 
els punts del manifest i volem contribuir a fer pinya per redreçar una política que, si es manté, serà la causant d’un dels majors desastres de la 
vida nacional catalana.

Solidaritat amb Egipte. El sector, que està vinculat a la Federació Internacional de Periodistes (FIP- FIJ), també va demanar que s’aturi 
la violència a Egipte i que s’iniciï un camí cap a la democràcia. Igualment reclama el respecte dels drets a la llibertat d’expressió i d’informació 
dels professionals dels mitjans que cobreixen la notícia i que s’acabi la conculcació sistemàtica dels drets humans. Els periodistes de CCOO es 
solidaritzen amb els companys d’Egipte i els animen a continuar la seva acció, elaborant i difonent informacions honestes i verídiques.

Retallades i congelacions en època de crisi

L’estela de retallades que viuen les em-
preses de mitjans de comunicació no 
s’ha interromput durant els últims mesos. 

Potser no estan sent tan traumàtiques com les 
produïdes durant el 2009 i el 2010, però no per 
això són menys importants. De moment, con-
gelacions salarials sine die, la no renovació 
de contractes temporals i en alguns casos la 
retallada de complements o la no aplicació de 
compromisos de revisió salarial ja signats són 
les pràctiques que s’estan començant a portar 
a terme durant aquest 2011.

Són molts els mitjans que l’any passat van 
veure com es reduïen les seves plantilles. Un 
dels casos més durs va ser el del diari Avui, 
on els seus treballadors i treballadores primer 
es van haver d’enfrontar durant mesos amb 
l’amenaça d’un ERO, que finalment es va sal-
dar amb 89 baixes voluntàries, fruit de les in-
demnitzacions que es van negociar. Però el cert 
és que el diari va passar de tenir una plantilla de 
143 treballadors als 54 amb els quals compta 
en l’actualitat. 

Un altre cas que també va portar molta cua 
va ser el de l’agència EFE. Després d’un llarg 

període de negociacions i protestes, EFE va 
aconseguir aplicar una reducció salarial global 
del 3,93%, però amb el compromís d’aprovar un 
nou conveni col.lectiu i la garantia d’ocupació 
fins el 31 de desembre del 2011. 

El diari La Vanguardia també va decidir ex-
ternalitzar a d’altres empreses del Grup Godó 
els departaments de publicitat, suscripcions i 
administració, una mesura que va afectar una 
vuitantena de treballadors, amb la garantia 
d’ocupació i el manteniment dels beneficis so-
cials per als treballadors subrogats durant un 
any. Els tallers de El Periódico de Catalunya 

van suprimir 24 llocs de treball amb baixes vo-
luntàries, aplicant els acords de l’ERO anterior 
al Grup Zeta i amb canvis de funcions i horaris. 
També al Gran Teatre del Liceu van ser acomia-
dats més d’una vintena d’empleats del cor.  

Departament de Presidència
A tot això, s’ha de veure de quina manera reper-
cutirà el fet que dues àrees importants d’aquest 
sector, mitjans de comunicació i esports, pas-
sin a dependre directament del Departament 
de Presidència en l’actual organigrama del 
govern de la Generalitat.   Àngela Rodríguez

El passat any 2010 ha estat marcat per les reduccions de plantilla i, en molts casos, de salaris

COMUNICATS
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Cap a una jornada estatal de tots els periodistes de CCOO 
És un dels objectius del Pla de Treball del 2011 aprovat en la II assemblea del sector 

La celebració d’una jornada de treball de tots els 
periodistes i comunicadors de CCOO de l’Estat 

és un dels objectius aprovat en el pla de treball 2011 
del sector estatal de Mitjans de Comunicació, Arts, 
Cultura i Esports discutit en la IIª assemblea estatal, 
celebrada els dies 1 i 2 de febrer a Madrid. Els 50 
delegats van debatre el pla de treball que va presen-
tar la comissió executiva que coordina Juan Martínez, 
secretari general. Entre altres objectius cal destacar 

la importància que s’ha de donar a les eleccions sindicals i a la negociació dels convenis 
estatals, i es va remarcar la feina de consolidar el sector tot organitzant-se i fent-se visible 
a tots els territoris. 

L’assemblea també va aprovar sis resolucions sobre: l’aplicació dels drets d’autor 
als treballadors de la comunicació, la modificació de la llei de l’audiovisual, el tancament 
de CNN+, l’ERO del grup Prisa, les fusions d’empreses, la precarització del sector de 
mitjans, el perill de reducció de les TV públiques, la necessitat de millorar la igualtat dels 
professionals i el perill d’anul.lació del dret a la informació a moltes empreses.  

CCOO rebutja la reducció de 
sou a les empreses de la CCMA
COMISSIONS OBRERES rebu-
tja frontalment la retallada unila-
teral de sous a TV3, Catalunya 
Ràdio i totes les empreses de la 
Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA) anuncia-
da pel Consell de Govern, que 
trenca amb la negociació col-
lectiva a les empreses del grup, 
com recorda la Secció Sindical 
de CCOO de TV3 i la CCMA.

El Consell de Govern de la 
Corporació planteja, d’entrada, 
la reducció en un 5% de les 

retribucions dels treballadors 
de les empreses del grup. Això 
significa ultrapassar el marc del 
decret del govern de la Genera-
litat de maig del 2010 i significa 
vulnerar novament el Conveni 
Col.lectiu 2009-2011 de Tele-
visió de Catalunya. No només 
això, la mesura implicaria retor-
nar els sous al nivell del 2008, 
sobre uns salaris ja congelats.

El Sector de Mitjans de Co-
municació, Oci, Cultura i Esport 
expressa la seva preocupació 

també pel fet que el Consell 
de Govern ha aprovat, a més a 
més, l’absorció per part de TV3 
de les empreses tecnològiques 
de la CCMA (Activa Multimèdia 
i Interactiva) i ha acordat iniciar 
un procés per a la unificació 
del grup en una única empresa 
amb un conveni únic. CCOO 
considera que no podem anar a 
una negociació a la baixa d’un 
nou conveni d’àmbit corporatiu 
sinó defensar el Conveni de 
TV3 i estendre’l a la resta.

CCOO de RTVE  
guanya incorporar 
la clàusula de  
subrogació
AL SETEMBRE del 2009, CCOO va 
presentar demanda de conflicte col-
lectiu per incompliment per part de la 
Corporació RTVE del punt 5 de l’Acord 
relatiu a externalització d’activitats, 
perquè no incloïa la clàusula de subro-
gació a les condicions de contractació 
de manteniment de les instal.la- 
cions dels centres de la Corporació. 
Després de diferents sentències, per 
fi el 9 de febrer de 2011 el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) va dictar sentència favorable 
a la demanda formulada per CCOO 
contra RTVE per no “haver inclòs en el 
plec de condicions de la licitació oferta 
per l’expedient 2009/10093, la clàusu-
la de subrogació dels treballadors de 
les empreses de serveis en el cas de 
canvi de titularitat de la contracta”, ja 
que no s’ajustava a dret.

COM Ràdio no paga els endarreriments
EL COMITÈ d’Empresa de 
COM Ràdio rebutja per unani-
mitat la decisió de la direcció 
de no pagar els treballadors/es 
els endarreriments de l’IPC de 
2010, emparant-se en una “in-
terpretació” que la Diputació 
de Barcelona ha fet de la Llei 
de Pressupostos Generals de 
l’Estat. El Comitè considera 

que la direcció de COM Ràdio 
ha vulnerat el conveni col.lectiu 
en no aplicar la clàusula de re-
visió salarial, i denuncia que la 
Diputació de Barcelona vol apli-
car les retallades pactades per 
als funcionaris de l’ens. No obs-
tant això, els treballadors/es de 
l’emissora recorden que el per-
sonal adscrit a COM Ràdio és 

laboral i que l’empresa és una 
societat anònima mercantil.

Ja s’han iniciat els tràmits 
legals per denunciar aquesta 
situació, tot i que en el primer 
d’aquests tràmits, la mediació 
davant del Tribunal Laboral de 
Catalunya, la direcció de COM 
Ràdio  ha ratificat l’incompliment 
del conveni col.lectiu vigent.       

Demanen garantir l'emissió  
de les televisions en català

LES SECCIONS sindicals de CCOO 
de Televisió de Catalunya-CCMA i 
de la Ràdio Televisió Valenciana han 
emès un comunicat on lamenten 
el tancament dels repetidors que 
reemeten el senyal dels canals de 
Televisió de Catalunya a les terres 
valencianes, així com la interrupció 
ja fa uns mesos de les emissions 
de Canal 9 a Catalunya. CCOO de 
RTVV i de TV3-CCMA defensen la 
llibertat d’expressió i la possibilitat 
dels espectadors que comparteixen 
un espai lingüístic comú de rebre la 
programació dels dos canals.


