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El sector ja és una realitat
La Primera Conferència del Sector de Mitjans
de Comunicació, Cultura, Oci i Esport se celebra
a la Sala Wembley del Camp Nou

L’Executiva està formada per 17 delegats
i delegades de diferents empreses que
representen tots els àmbits

“

Avui és un dia important perquè estem construint sindicat, un sindicat basat en un
model dels treballadors/es, no
per als treballadors/es. Avui no
es culmina res, sinó que a partir
d’ara assumim més feina, més
eficàcia i més fermesa a l’hora
de negociar”. Aquestes paraules
del secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania
(FSC) de CCOO de Catalunya,
José Luis Moure, s’escoltaven a
la sala Wembley de l’estadi del
Futbol Club Barcelona, el passat
dia 30 de juny, data en què es va
celebrar la Primera Conferència
del Sector de Mitjans de Comu-

de la FSC, Manuel Fages, va ser
l’encarregat d’obrir l’acte, i va presentar la proposta de reglament i de
constitució de la Mesa.
Unió contra la crisi
Tots els discursos que van fer els ponents van anar en la línia de transmetre la preocupació que els treballadors i les treballadores del sector
tenen des que va esclatar la crisi
econòmica. Aquesta situació s’ha traduït en nombrosos processos de
reestructuració empresarial que han
afectat llocs de treball, reduït salaris
i engreixat les llistes de companys
i companyes a l’atur. Sense obliUn moment de la Conferència, celebrada a la sala Wembley del Camp Nou.
dar la lluita que suposa l’aprovació
dels convenis estatals i d’empresa, on
nicació, Cultura, Oci i Esport. Allà es van con- l’actitud agressiva de les patronals va orientada
gregar 50 delegats i delegades de les diferents en la línia d’eliminar drets, aconseguits fa anys
empreses de tot Catalunya en representació a través de la lluita i la fermesa sindicals.
dels 1.500 afiliats i afiliades del sector, que van
El sector vol
aprovar, per una gran majoria, el documentinforme de constitució del sector dins la FSC.
donar resposta

El secretari general del Sector, Antoni Ribas, durant
la lectura del document congressual.

Reinventar el sindicat
Va ser un dia important perquè donàvem una
resposta més adequada a les demandes dels
treballadors i les treballadores de totes les
empreses que engloben aquest segment del
conjunt de serveis al ciutadans. Però també era
un dia important perquè, com deia José Luis
Moure, el sindicat s’ha de reinventar dia a dia:
“Nosaltres anem força més lents del que canvia
el món. I, per tant el sindicat ha de ser capaç de
reinventar-se per continuar sent útil”. “Es requereix -va continuar Moure- un sindicat que estigui
més al carrer… més pendent de la gent”.
El secretari d’Organització i Recursos

a la preocupació
dels treballadors/es
davant la crisi

Per plantar cara a aquests hàndicaps cal que
ens mantiguem units, i la constitució d’aquest
sector vol treballar en aquesta línea d’unió.
L’escollit com a coordinador general del Sector,
Antoni Ribas, ho va resumir molt bé quan va dir
en el seu parlament: “Hem d’esprintar, persistir i
indignar-nos, però comprometent-nos”. Segons
Ribas, “la unió dels treballadors i treballadores
s’està dispersant en els diferents convenis i en
l’externalització dels serveis”.
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76% D’ASSISTÈNCIA
Del total de 50 delegats i delegades
que estaven convocats a la Primera
Conferència del Sector, i que van ser
escollits a les diferents assemblees
congressuals, hi van assistir un 76%.
Van ser convocats 14 dones delegades
(28%) i 36 homes (72%). Finalment,
es van acreditar 38 companys i
companyes. Com a dada curiosa,
destaquem que les dones van fer ple
i van assistir el 100% de les delegades
convocades (14). Pel que fa als homes,
van fer acte de presència 24 dels 36
delegats escollits, un 66,7% dels que
havien estat convocats.

El secretari general de la FSC, José Luis Moure, adreçant-se al plenari de la Conferència.

AGRAÏMENTS

El secretari d’Acció Sindical de la FSC, Juan López, va fer història de les problemàtiques i de les
crisis viscudes en alguns mitjans de comunicació.

(Ve de la pàgina anterior)
Per la seva banda, el secretari d’Acció Sindical
de la FSC a Catalunya, Juan López, després de
fer història del sindicat com a soldat de primera
línia durant més de 25 anys, va dir que “la via
sindical en moltes ocasions ha estat totalment
imprescindible per guanyar moltes batalles”. I va
afegir: “Ara ens trobem en una època on s’està
intentant imposar un nou sistema de treball que
no ens agrada, i la constitució d’aquest sector
servirà per consensuar propostes i esforços per
frenar aquesta imposició”.
Passar a l’ofensiva
La conferència va fer una crida a la unitat als

delegats i representants sindicals per plantar
cara, amb les eines sindicals que tenim, a la
crisi, a la pèrdua de la feina i per mantenir la
cultura del treball.
En la mateixa línia, el secretari general del
Sector Estatal de Mitjans de Comunicació, Arts,
Cultura i Esport de la FSC- CCOO, Juan Martínez, va dir que degut als atacs que està patint el
sector, cal reclamar solidaritat a tots els que el
conformen: “Hem de passar a l’ofensiva des de
l’eficiència i la fermesa en la negociació, i fugir
dels que interessadament pretenen desmobilitzar-nos”, va dir.

Agraïm al Futbol Club Barcelona la seva
col.laboració a l’hora de cedir-nos les instal.lacions del club i la sala Wembley de
l’estadi per poder celebrar l’assemblea.
Agraïm igualment les tasques desplegades per tots els companys i companyes
que treballen en aquest club i els dels
serveis centrals de la FSC que han fet
possible que la celebració de la conferència sigui un èxit.
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Realització:
Àngela Rodríguez
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Coordinació:
Sector de Mitjans de
Comunicació, Cultura,
Oci i Esport (FSC)

(Continua a la pàgina següent)
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També van assisDret de la ciutadania
tir com a convidats a
El secretari general
aquesta Primera Conde la FSC, José Luis
ferència del Sector el
Moure, va reclamar “el
president del Sindicat de
dret de la ciutadania”
Periodistes de Catalunya
perquè les persones
(SPC), Ramon Espuny;
no perdin drets bàsics.
Lluís Salom, secretari
“Som persones -va
d’Organització i Publiapuntar- que tenim dret
cacions de la UPIFCa l’accés a la cultura, als
Sindicat de la Imatge;
mitjans de comunicació,
Pilar Casanovas, en rea l’esport, a lex xarxes
presentació del Col.legi
socials, etc, per poderde Periodistes de Catanos desenvolupar com
lunya; Jónio González,
a persones. No som
delegat d’Ediciones B
màquines que vivim no(Grup Zeta) i José María
més per treballar”.
Villuendas, extreballador
La consellera del
dels tallers de El PeriódiConsell de l’Audiovisual
de Catalunya (CAC), Una imatge per no oblidar. Acabada la Conferència, un grup dels assistents (molts del Barça però també co de Catalunya.
Després de debatre el
Dolors Comas, va de- algun infiltrat del Reial Madrid) es van fotografiar amb l’última Copa d’Europa guanyada pels blaugrana.
document-informe per a
nunciar que aquesta
crisi profunda que estem patint i que ha estat del Consell de Govern de la Corporació Catala- aquesta Primera Conferència i d’introduir les
creada pels banquers i els especuladors ara na de Mitjans Audiovisuals (CCMA), va alertar esmenes que van aportar diferents delegats
volen que la paguem els treballadors. Comas que hi ha “un mar de fons molt conservador a d’empreses del sector, es va passar a votar
va assenyalar que “cal organitzar-nos per lluitar les empreses de mitjans de comunicació”. Viñe- tant la proposta per a secretari general com la
contra els poderosos” i va afegir que “els mit- ta va advertir que la sortida a aquesta situació proposta de composició de la futura executiva.
jans de comunicació són essencials en aquests ha de passar per tenir “uns mitjans potents amb Tots aquests punts es van aprovar per unanimiuns professionals sòlids, i no per retallar ni limi- tat dels assistents.
moments per a garantir els drets socials”.
Màxim Pujade/ Àngela Rodríguez
En la seva intervenció, Josep Viñeta, membre tar el pluralisme a la informació”.

E

ESPRINTAR

n cloure la Primera Conferència, a la sala Wembley de l’estadi del FC Barcelona, vam parlar de que era el moment d’esprintar. El
marc esportiu convidava a la imatge. Esprintar o córrer i córrer, que va ser la consigna de Pep Guardiola en agafar la responsabilitat
d’entrenar i dirigir el Barça. L’ítem d’esprintar, però, ve de lluny.
Va ser una crida que va fer a tota la redacció Antonio Franco en assumir per segona vegada la direcció de El Periódico, el 1988,
i citava a Josep Pernau –llavors redactor en cap d’opinió d’aquest diari— que fou qui va llençar aquesta crida en els temps llunyans de
redreçar Diario de Barcelona, els anys setanta.
Quan et donen aquesta mena d’ordre, especialment des d’una direcció o d’un lloc de comandament, a la base hom pot
pensar en la pastanaga davant l’ase. I des d’una dura experiència laboral es pot deduir que parlen de treballar sense massa, o cap,
recompensa. Seria l’antítesi de l’estímul. Proposarien esprintar per a res.
Però cal esprintar per a treure un resultat positiu de la cursa vital, laboral i professional. El sindicalisme, en aquesta línia, pot
comparar-se a una llarga cursa ciclista de resistència. Un tour ben llarg amb etapes fortes, d’alta muntanya, suaus, contrarrellotges i
regularitat, i encarat amb un treball d’equip. El ciclisme bàsicament en aquestes competicions és un esport d’equip on tots i cadascun
dels corredors tenen un paper precís per obtenir resultats positius.
Ara, el nostre sector, tan complex i divers –multicolor, com els mallots dels equips ciclistes– té davant seu un doble repte:
superar la crisi general que afecta als tres àmbits del nostre sector –esport, cultura i mitjans– i superar, tot creixent, la crisi de la publicitat
i dels mitjans de comunicació. De tot això en parla l’informe que va debatre’s i millorar-se durant la conferència. I, per tant, només es pot
fer un bon paper esforçant-nos. Hem de córrer, lluitar, defensar conquestes –pics de muntanyes i metes volants al pla–, evitar que es
deteriorin les relacions laborals, mantenir el poder adquisitiu, incrementar la negociació col.lectiva... Esprintar, en definitiva.
Antoni Ribas, secretari general del Sector de Mitjans de Comunicació, Cultura, Oci i Esport
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L’Executiva del Sector
Antoni Ribas, periodista

Àngela Rodríguez

Jordi Cibeira

José Vargas

Màxim Pujade, periodista.

Luis Salvador Sánchez

Jordi López Santín

Mercè Moreno

Sergi López

Patrizia Ranghetto

Enric Nogués

Xavier Torres

Miriam Fuentes

Mari Luz Guillamon

Maria Rosa Garcia Bort

Des del 2009 és membre
de l’Executiva Estatal del
Sector de Mitjans. Ha estat
en els comitès d’empresa
dels diaris Avui i El Periódico
(1976-2007). L’any 1975 va
formar part del primer nucli
de CCOO de premsa.

Mediador al Tribunal Laboral
de Catalunya i especialista
en audiovisuals. Durant 40
anys va treballar a RTVE a
Catalunya. Va ser al llarg de
7 anys president del comitè
d’empresa i delegat al
comitè intercentres.

Documentalista. Membre
del comitè d’empresa de
TV3 des de 1990. Delegat
de la Secció Sindical de
CCOO de TV3 des del 2006.
Membre del grup de treball
de Televisions Públiques del
Sector Estatal de Mitjans.

Redactora gràfica al diari
El Punt edició Girona. Ha
treballat en aquest diari en
dues etapes: entre els anys
1984 i 1987 i des de l’any
1990 i fins l’actualitat. Des
de fa 21 anys forma part del
seu comitè d’empresa.

Des del 2007 treballa com
a dependenta a CINESA
Heron City. Fa dos anys que
és delegada de personal
de CCOO a la mateixa
empresa. Anteriorment,
havia treballat a CINESA
Montigalà.

Enric Martínez

Músic de la Fundació Gran Teatre
del Liceu, on treballa des de l’any
1988. Ha estat delegat sindical
de CCOO i també membre del
comitè d’empresa entre els
anys 2003 i 2007.

Periodista. Membre del
grup impulsor del Sector de
Mitjans. Ha estat delegada
de personal del diari gratuït
Metro Directe des del 2002 i
fins que va tancar l’any 2009.
Ha treballat a Ràdio 4, Onda
Cero i Ràdio Barcelona.

Integrant del grup promotor
del Sector de Mitjans,
Cultura, Oci i Esport.
Responsable d’Eleccions
i Pimes de la Federació de
Comunicació i Transports
de CCOO a Catalunya entre
els anys 1990 i 2009.

Secretaria de Formació
Sindical de la FSC. Membre
del comitè d’empresa de
RBA. Ha treballat a la revista
Cultura del Departament
de Cultura de la Generalitat
i al Diari de Barcelona
i ha col.laborat a l’Avui.

Muntador de vídeo. Treballa
des del 1988 a RTVE al
centre de producció de Sant
Cugat. Membre del comitè
d’empresa des de fa vuit
anys. Actualment és secretari
general de la Secció Sindical
de CCOO a RTVE.

Realitzadora de televisió.
Presidenta del comitè
d’empresa de Lavinia BCN
Audiovisuals (productora
que té la concessió de
Barcelona Televisió) des
de fa sis anys. També és
delegada de prevenció.

Periodista de la secció
d’economia de Ràdio
Barcelona-Cadena SER.
Delegat de personal entre
1991 i 1995 i membre del
comitè d’empresa des de
1999. Membre del Comitè
Intercentres de la SER.

Delegat de personal a
l’Associació d’Actors i
Directors Professionals
de Catalunya (AADPC).
Va ser membre del comitè
d’empresa de la distribuïdora
farmacèutica Aliance
Healthcare durant sis anys.

En l’actualitat forma part del
Departament d’Audiovisuals
del Futbol Club Barcelona,
tot i que porta treballant
al club des de fa 31 anys.
És membre del comitè
d’empresa des de l’any 2000
i delegat LOLS.

En l’actualitat és presidenta
del comitè d’empresa del
Club Esportiu Mediterrani, al
centre Begur i Mendieta. Ha
estat escollida membre del
comitè des de l’any 2004.
És a la mesa de negociació
del conveni.

Membre del comitè
d’empresa del parc temàtic
Port Aventura Entertainment.
És també secretària general
de la Secció Sindical
de CCOO. Membre de
l’executiva de CCOO a les
comarques tarragonines.

Mariana Vanesa Barnabá

Socorrista. Delegada del comitè
d’empresa de SEAE a Esplugues,
empresa dedicada a la gestió
d’instal.lacions esportives. Membre
de l’executiva de la Unió Comarcal
de CCOO al Baix Llobregat.
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