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Onada de retallades
La crisi provoca una nova ronda
d’acomiadaments a les empreses del sector
i l’aplicació massiva de reduccions salarials

Tanquen el diari gratuït Qué! i els cinemes
Nàpols i Renoir-Les Corts de BCN, les últimes
víctimes de la greu situació econòmica

PROTESTA DE LES
TV PÚBLIQUES

E

ls comitès d’empresa de TVE a Catalunya i de Televisió de Catalunya van realitzar accions de protesta simultànies al
carrer el passat dia 20 de juny en defensa del
model de radiotelevisió pública de servei, de la
producció interna per garantir l’estabilitat de les
plantilles i contra les retallades.
Els treballadors i treballadores de TVE van fer
l’habitual concentració de 10 minuts dels dimecres davant de l’edifici de Sant Cugat del Vallès,
i els professionals de TVC es van manifestar
des del recinte de Sant Joan Despí i fins al pont
de l’autopista que uneix el municipi amb Esplugues de Llobregat. Les dues empreses creuen
que pateixen les mateixes amenaces, i per això
cal reafirmar la necessitat de la radiotelevisió
pública, l’única que pot garantir un servei de
qualitat a la ciutadania. Els treballadors de TVC
i Catalunya Ràdio també es van concentrar
divendres 22 davant del Parlament, coincidint
amb la compareixença a la Comissió Parlamentària de Control de la CCMA del director general
de la Corporació de Mitjans Audiovisuals, Brauli
Duart i dels directors de TVC, Eugeni Sallent, i
de Catalunya Ràdio, Fèlix Riera.
El sector de Mitjans de Comunicació, Cultura,
Oci i Esport de la FSC de CCOO de Catalunya manifesta la seva solidaritat i suport amb
els companys i companyes de les televisions
públiques. L’exemple de la seva tenacitat en el
manteniment de posicions que defensen el dret
de tots els ciutadans a la informació i de rebre-la
de mitjans de titularitat pública, és del tot meritori i estimula, ara i sempre, l’esperit col.lectiu en
la defensa del drets democràtics.

Els professionals de TVC es van manifestar des de les instal.lacions de Sant Joan Despí
i fins a Esplugues (a dalt). A baix, concentració al centre territorial de TVE a Sant Cugat.
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“El model català de RTV pública li costa al ciutadà 0,10 € al dia”
- Per què s’ha convocat aquesta Setmana de Mobilització a les RTV públiques?

La setmana de mobilització coincideix amb el 23 de juny, Dia Internacional dels Serveis Públics, dedicat a les
RTV públiques, però a més a Espanya s’hi afegeix la situació d’amenaça per la Llei General de l’Audiovisual i els
plans anunciats pel Govern del Partit Popular de privatització total o parcial de les radiotelevisions autonòmiques i
l’aprimament substancial del pressupost de RTVE.
- Com s’estan començant a aplicar les retallades en aquest àmbit?

Totes les radiotelevisions públiques han patit una retallada dràstica del pressupost. Això, en alguns casos, les fa
totalment inviables. En altres, com el de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a Catalunya,
posa greument en perill el model de servei públic al ciutadà que s’ha ofert fins ara i ha tingut un gran èxit i
reconeixement social. A més, s’ha retallat dos cops el sou dels treballadors (fins a prop d’un 20% de pèrdua de
poder adquisitiu en dos anys) i s’ha liquidat pràcticament la plantilla temporal (200 llocs de treball).
- Preveieu més retallades en els propers mesos?

Si finalment el Consell de Govern de la CCMA i el govern de la Generalitat apliquen la nova Llei General de
l’Audiovisual que obliga al dèficit zero a les RTV autonòmiques, el model actual de la CCMA serà inviable, es
reduirà producció i llocs de treball. Però els treballadors tenim un altre pla que no passa per les retallades.
Passa per un contracte programa que asseguri el finançament necessari per mantenir la producció interna i els
llocs de treball.
- Què passarà amb els mínims de qualitat que ha d’oferir una RTV pública?

És clar que el model de servei públic i de qualitat que fins ara han estat el distintiu de Catalunya Ràdio i TV3
només poden mantenir-se amb un finançament suficient i una gestió acurada dels recursos. Però el perill és
que si baixen els recursos i baixa la qualitat de la ràdio-televisió pública, es perd també en democràcia i llibertat
dels ciutadans.

Jordi López Santín
Secció Sindical CCOO a
Televisió de Catalunya

- Quin és el futur que espera a les RTV públiques?

Hi ha una CCMA, una Televisió de Catalunya, una Catalunya Ràdio públiques i de qualitat possibles. Acabem d’elaborar una plataforma dels
treballadors que marca les línies per aconseguir mantenir aquest model públic d’èxit que té el reconeixement majoritari de la societat catalana. I
tot això... PER 0,10 € AL DIA!! La dotzena part del que costa La Vanguardia, per exemple. Això per tots els canals de televisió, les emissores de
ràdio i els canals d’informació a la xarxa i per altres suports. Només cal que el govern de CiU i el Consell de Govern de la CCMA canviïn la seva
política i es deixin de retallar serveis públics.

“El Partit Popular vol dirigir RTVE des de La Moncloa”
- Com s’està començant a aplicar les retallades a TVE?

Hi ha una previsió de retallar 204 milions d’euros de l’aportació que fa l’Estat als Pressupostos de la Corporació
RTVE a través dels Pressupostos Generals de l’Estat i 41 milions més que deixarem d’ingressar corresponents
a l’aportació que fan els Teleoperadors de Comunicació, tal i com es va establir per Llei, a causa de la pèrdua
d’ingressos d’aquests en publicitat. El que sí ens afecta directament és l’aplicació del RDL 20/2011, en haver
augmentat la jornada laboral de 35 a 37,5 hores setmanals, a més de la “no aportació” de quantitat alguna per
part de l’empresa al Pla de Pensions.
- Preveieu més ajustos en els pròxims mesos? De quin tipus?

Luis Salvador
Sánchez
Secció Sindical CCOO
TVE a Catalunya

Dependrà del nou Consell d’Administració i del nou President de la Corporació RTVE, que es nomenarà durant
aquesta setmana, de quina manera s’aplicarà aquest ajustament pressupostari.
- Per què gairebé no se’n parla de retallades als mitjans de comunicació?

En el nostre cas, el PP vol dirigir la CRTVE des de La Moncloa perquè no creu en els mitjans de comunicació de
titularitat estatal i independent.
- Què passarà amb els mínims de qualitat que ofereix una televisió pública?

Amb una disminució pressupostària i la manca de mitjans tant tècnics com humans, no podrem oferir als ciutadans
una informació veraç, objectiva, neutral, independent i de qualitat.
- Quin futur els hi espera a les televisions públiques?

Com ja hem dit anteriorment, ens espera una situació difícil amb aquest Govern del Partit Popular, ja que la modificació de la Llei General de
Comunicació Audiovisual possibilita que les televisions autonòmiques puguin ser privatitzades i també l’externalització dels Serveis Informatius
de les televisions públiques.
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Dimarts 5 de juny: Concentració de protesta davant la Generalitat

Èxit de la jornada de
lluita als mitjans

La pancarta unitària dels sindicats del sector i la dels treballadors del diari El Punt Avui van ser al centre de la protesta a la plaça Sant Jaume.

C

entenars de professionals
d’empreses de mitjans de comunicació es van concentrar
el 5 de juny passat a la plaça Sant
Jaume de Barcelona, davant la Generalitat, amb el lema S’ho volen carregar tot, també el dret a la informació. Allà van exhibir un gran llaç

fet amb paper de diari com a símbol
de les reivindicacions del sector.
Els sindicats convocants, CCOO,
UGT, SPC i UPIFC van llegir un
manifest en què van denunciar que
s’han destruït 2.000 llocs de treball a les plantilles dels mitjans de
comunicació a Catalunya des de
l’inici de la crisi, a finals del 2008.

Tan sols en els últims sis mesos,
al voltant de 200 professionals del
sector han perdut la seva feina a
Catalunya. Els sindicats convocants
van lliurar també una carta dirigida
al president de la Generalitat, Artur
Mas, en què li van fer avinent un cop
més la necessitat d’una acció positiva i decidida envers els mitjans de
comunicació per evitar la seva degradació professional i la pèrdua de
potència comunicativa.
Retallades a El Punt Avui

A la concentració s’hi van aplegar
treballadors de mitjans tant de premsa escrita, com d’emissores de ràdio

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

i cadenes de televisió, que estan
patint els efectes més cruents de
la crisi, en forma d’acomiadaments
i retallades salarials i de drets laborals. A l’acte de protesta també hi
van participar més d’un centenar de
treballadors del diari El Punt Avui,
alguns vinguts expressament des de
Girona, que portaven la seva pròpia
pancarta amb el lema Volem fer periodisme amb dignitat. L’empresa
ha aplicat als treballadors d’aquest
rotatiu una retallada salarial del
15% aquest mes, quan al gener una
cinquantena de persones ja van ser
acomiadades fruit d’un Expedient
de Regulació d’Ocupació.
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MANIFEST EN DEFENSA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

S’HO VOLEN CARREGAR TOT...
TAMBÉ EL DRET A LA INFORMACIÓ

F

ins ara és possible que la ciutadania, a causa de la pujada de l’IRPF, hagi notat que guanya menys cada mes. Això, en el millor
dels casos, ja que a més poden haver perdut la seva feina, estar cobrant el subsidi d’atur, o seguir treballant després d’haver
pactat una reducció de sou per poder mantenir l’ocupació. Però aviat trobarà que l’IVA es pot apujar i que s’incrementaran la resta
d’impostos. I al final el resultat serà que viurem pitjor perquè guanyarem menys i la vida serà més cara.
Sense informació no hi ha democràcia

En el cas dels professionals de la informació ens trobem
que, a més, no volen que ho expliquem. Aquesta és la consigna que apliquen contra els mitjans de comunicació, especialment els de titularitat pública. Així volen evitar que es conegui el que està passant, vulnerant el que estableix l’article
20 de la Constitució i l’article 52 de l’Estatut de Catalunya.
Els mitjans públics –especialment CRTVE i les cadenes
autonòmiques– estan sent objecte d’un brutal assetjament
per part dels operadors privats que han trobat la plena complicitat dels poders polítics. Al mateix temps, hi ha ajuntaments que han decidit ignorar el crucial paper que juguen els
mitjans locals en la cohesió i en la integració social als seus
municipis i han tancat ràdios i televisions o les han reduït a
la mínima expressió. El Govern del PP vol fer canvis a la Llei
General de la Comunicació Audiovisual per possibilitar que
les radiotelevisions autonòmiques es puguin privatitzar, fins
i tot els serveis informatius, vulnerant un dret fonamental i
essencial, com és el dret individual i col.lectiu a la informació
veraç, objectiva, neutral, independent i de qualitat.
La crisi als mitjans de comunicació privats ha
portat milers de treballadors a l’atur, ha reduït els
equips d’investigació dels diaris, ha eliminat informadors gràfics, que busquen casos de corrupció,
abusos de poder, suborns, etc…, derivant tot plegat
en una perillosa retallada en el dret a la informació
de la ciutadania i, per tant, en la qualitat de la democràcia. Les plantilles dels mitjans de comunicació
s’han reduït a Catalunya en 2.000 llocs de treball
des de l’aparició de la crisi, però molt més greu
és encara la situació dels col.laboradors perquè
aquestes persones –un col.lectiu cada cop més
nombrós– quan perden la feina no tenen la més
mínima compensació, ni en indemnització ni en cobertura d’atur.
Es fan retallades a la sanitat, a l’educació, als
serveis públics i també als mitjans de comunicació.
Ara que encara podem, intentem explicar-ho perquè demà serà massa tard.
butlletí digital del sector de mitjans de comunicació, cultura, oci i esport
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Mas no pot rebre els periodistes
Atesa la poca disponibilitat de l’agenda del President, el seu cap d’oficina
trasllada la petició dels sindicats a la Secretaria de Comunicació de Presidència.

E

ls
representants
dels quatre sindicats
que van convocar la
jornada de lluita del passat
dia 5 de juny van lliurar una
carta adreçada al President
de la Generalitat durant la
concentració que va tenir lloc
davant del palau de la Generalitat a la plaça Sant Jaume de
Barcelona, i en la qual demanaven ser rebuts pel President
“per evidenciar així la voluntat
del Govern d’afrontar la crisi
dels Mitjans de Comunicació
Social”. La resposta, rebuda el
dia 19 de juny des de l’Oficina
del President, és que “atesa la
poca disponibilitat a l’agenda
del President per a les properes
setmanes” no els podrà rebre i
trasllada la petició a la Secretaria de Comunicació del Departament de Presidència.
En el text de la carta dirigida a Artur Mas, els quatre
sindicats –CCOO, UGT, SPC i
UPIFC— li explicaven que havien acudit davant del Palau per
fer avinent, un cop més, “la greu
situació laboral i estructural que
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e l s mitjans de comunicació,
tant públics com privats”. Exposaven l’alt nombre de lesions
laborals –baixes, atur, prejubilacions, abandonaments,...—que
es viuen i també li recordaven
que la Generalitat estava disposada a constituir una taula sectorial de treball o mesa nacional
per estudiar sortides a aquesta
crisi amb tots els actors implicats en la gestió dels mitjans de
comunicació. La manifestació
pacífica, amable i sorollosa, només volia refrescar la memòria
política de les autoritats per
insistir en l’aspecte estratègic

que de cara a la formació d’una
bona consciència ciutadana i
democràtica tenen els mitjans
de comunicació i que la crisi
pot malmetre greument.
En l’acte de lliurament de
la missiva, els quatre representants van ser rebuts pel
secretari de Comunicació de
Presidència, Josep Martí, i amb
ells va mantenir una llarga i
interessant conversa sobre les
possibilitats de tirar endavant
aquesta mesa nacional.
Resposta sorprenent

Al Sector de Mitjans de Comunicació de CCOO sorprèn
la resposta de l’Oficina del
President Mas perquè, estant
implicat el seu Govern en fer
possible la constitució de la
Mesa Nacional, suggerida i
demanada des del sector professional, no ha trobat un espai
en la seva agenda per rebre
als sindicats de periodistes.
En la conducció de la crisi als
mitjans de comunicació també
tenen sentit aquests gestos
polítics.
Antoni Ribas
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La Taula Sectorial dels
mitjans a Catalunya es
reunirà el 19 de juliol
La primera reunió de la Taula
sectorial per abordar els problemes de
la crisi als Mitjans de Comunicació es
reunirà per primera vegada el 19 de
juliol a Barcelona. El grup impulsor de
la iniciativa, constituït com a Plataforma per a la defensa dels Mitjans de
Comunicació Social, va decidir el mes
de gener d’impulsar aquest projecte.
El camí ha estat llarg. Un cop constituïda la plataforma i donat a conèixer
el document de la seva fundació, la
primera entrevista del grup impulsor va
ser amb el secretari de Comunicació de
Presidència de la Generalitat. Des de
llavors, el grup impulsor ha fet gestions
amb els diversos nuclis de professionals i empreses implicades en el sector.
Des de CCOO saludem la convocatòria, que representa un pas eficient en
el camí d’abordar la crisi dels mitjans
a Catalunya. Esperem que pugui
establir-se un pla de treball realista que
possibiliti conèixer el futur de l’àmbit de
la comunicació informativa professional
i adreçar vers ells les passes necessàries per reeixir en aquesta proposta.

El FOP demana una entrevista amb la vicepresidenta del Govern

Una reunió de treball del FOP a Madrid.
EL FORO D’ORGANITZACIONS DE PERIODISTES (FOP) ha demanat

una entrevista urgent a la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de
Santamaría, per exposar-li la necessitat de constituir a nivell estatal “una
mesa de treball que afronti la crisi que viuen els mitjans de comunicació i
trobi pautes per superar la situació”. La carta es va enviar el 19 de juny.

La decisió de tramitar aquesta entrevista va prendre-la el FOP, en la
seva darrera reunió del dia 11 de juny a Madrid, a la qual van assistir, com
sempre, representants de CCOO, davant la greu situació que se segueix
patint al sector amb una allau de retallades de sou i de plantilles, així com
per la pèrdua d’independència dels mitjans.
“Sense la intervenció del Govern –diu el text de la carta a la vicepresidenta– no és fàcil que es pugui establir aquesta plataforma necessària
d’anàlisi i assessorament”. En un altre paràgraf, la carta a Soraya Sáenz
assenyala: “Si el nostre sistema democràtic perd veus plurals, amb el
tancament de mitjans de comunicació, la qualitat democràtica de la nostra societat pateix una seriosa pèrdua. Silenciar o ometre aquesta realitat
ens pot fer tornar a situacions polítiques passades que en res no van
contribuir al benestar moral de la nostra societat”.
El FOP està integrat per Periodistes de CCOO, Agrupació General de
Periodistes d’UGT, l’Associació Nacional d’Informadors Gràfics de Premsa
i TV, els col.legis professionals de periodistes de Catalunya, Galícia i Múrcia, Federació de Sindicats de Periodistes i UPIFC- Sindicat de la Imatge.
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Les reduccions de plantilla continuen i la situació s’accentua ara amb les retallades salarials

La crisi i els efectes de la reforma laboral
es deixen notar a les empreses del sector

L

’any 2012 està sent ja el més dur per a
les empreses de mitjans de comunicació. Segons la Federació d’Associacions
de Periodistes d’Espanya (FAPE), des del
mes de gener s’han quedat sense feina 1.340
professionals del sector i els grans mitjans ja
han començat a plantejar una segona ronda d’acomiadaments. Això, deixant de banda
el gran nombre de reduccions salarials que
s’estan posant sobre la taula, emparades en la
reforma laboral aprovada pel Govern del PP.
El cas més greu i més recent de retallades
el trobem al diari gratuït Qué!, que ha publicat
avui per última vegada la seva edició impresa.
Els professionals d’aquest rotatiu van conèixer
ahir mateix la notícia del tancament de la capçalera fundada l’any 2005 pel Grup Recoletos, tot
i que es mantindrà l’edició digital. El tancament
del diari imprès significa que més de 40 treballadors i treballadores se’n veuran afectats. Els
dolents resultats econòmics del primer semestre de l’any i les caigudes de vendes de publicitat per sobre del 30% han precipitat aquest final
per a un diari que mai no ha donat beneficis.
Ja fa uns mesos que un altre gratuït, ADN,
publicat per l’Editorial Página Cero, societat
participada pel Grup Planeta, va abaixar les
persianes, deixant al carrer una seixantena de
persones. La seva darrera edició en paper va
sortir el 23 de desembre de l’any passat. El diari
Público també es va veure obligat a plegar.

El diari Qué! tanca
l’edició impresa
i és el tercer gratuït
que desapareix
20 Minutos tampoc no està passant pel seu
millor moment. Aquesta setmana s’ha signat
l’acord de l’Expedient de Regulació d’Ocupació
presentat a principis de mes, que contempla 31
acomiadaments, als quals s’hi han de sumar,
fins al moment, 7 baixes voluntàries. Es tancaran 7 de les 15 delegacions que tenia el diari.
Però els problemes als mitjans de comunicació no acaben aquí. El Grup Prisa ha anunciat
les últimes dues setmanes tres ERO’s: el primer

Repartidors dels gratuïts Qué!, 20 Minutos i ADN, aquest últim desaparegut fa uns mesos.

a Prisa Brand Solutions amb 31 empleats; el segon a Norprensa, planta d’impressió tancada a
Galícia amb 31 acomiadaments, i el tercer que
podria afectar a la Cadena SER amb 200 acomiadaments anunciats i una retallada salarial
del 10%, en una empresa que té beneficis. La
plantilla del Grup Prisa va organitzar una macromanifestació ahir a Madrid, mentre que els
treballadors de Prisa Radio fan una jornada de
vaga de 24 hores avui divendres.
Processos oberts

A l’Agència EFE també s’està negociant un
pla d’ajust amb l’objectiu d’estalviar 16 milions
d’euros. Hi ha en joc 270 sortides de personal
i fortes retallades salarials (es parla d’un 19%).
El diari El Mundo també ha tancat un expedient
de regulació en el qual, després d’intenses negociacions, els sindicats van aconseguir rebaixar la xifra d’acomiadaments de 220 a 143.
A aquesta llarga llista s’hi ha de sumar RBA,
l’editora de revistes com El Jueves, Semana o
Lecturas, que ha anunciat a la seva plantilla un
ERO que podria afectar a 63 professionals.

A Catalunya, la crisi també s’està notant amb
força. Als treballadors del diari El Punt Avui els
hi apliquen des d’aquest mes una rebaixa salarial del 15%, cinc mesos després d’haver tancat
un ERO que va afectar a 51 persones i va suposar una baixada dels sous dels empleats de
l’Avui d’entre el 30% i el 40%.
El comitè d’empresa de CRE-A, els tallers del
diari La Vanguardia propietat del Grup Godó,
ha convocat 10 dies d’aturades aquest mes per
l’ERO d’extinció presentat per la direcció que
afecta 29 treballadors, a més d’una reducció
salarial del 25% per a 24 dels 71 empleats que
continuaran a la rotativa.
Malauradament, l’allau d’ajustos no acabarà
aquí. El comitè d’empresa de COMRàdio ha
denunciat que la direcció “planteja la retallada
d’un terç de la plantilla” i que, per contra, vol
“augmentar la partida destinada a la contractació externa”. L’anunciada fusió amb la Xarxa
Audiovisual Local (XAL) no presagia un panorama millor. De fet, si l’inici de l’estiu està sent intens, tot apunta a una tardor més que calenta.
		
Àngela Rodríguez
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Tres cinemes de la província de Barcelona han hagut de tancar en els últims mesos

L’oci i l’esport també pateixen les retallades

L

a crisi afecta a tots els àmbits, i l’oci, la
cultura i l’esport no podien ser menys.
Pel que fa a l’exhibició cinematogràfica,
aquest mes de juny, tres instal.lacions han tancat les seves portes, deixant a l’atur a uns 40
treballadors i treballadores. La crisi econòmica,
la manca d’inversions en tecnologia digital i, en
algun cas, la mala gestió empresarial han portat als cinemes Nàpols i Renoir-Les Corts de
Barcelona i al Multicines Segle XXI de Terrassa
al tancament. Aquest últim va tenir el 2011 un
descens del 21% en la seva recaptació.
En l’àmbit dels clubs de natació, el passat
mes de maig el Club Natació Montjuïc va presentar un ERO temporal de reducció de jornada
que afectava al 50% de la jornada diària amb
una durada d’un any i que perjudicava a 16
treballadors. Després d’una intensa negociació
per part dels delegats de CCOO, es va aconseguir la retirada de l’expedient i la negociació
d’un pla de viabilitat en el qual la direcció de
l’empresa es va comprometre a realitzar un
seguit d’ajustaments pressupostaris amb una
important reducció de les despeses de l’entitat
durant 18 mesos. Durant aquest temps, la plantilla accepta reduir-se un 7% el salari brut com a
contribució al pla, sense cap acomiadament.
Convenis a la baixa

Al sector d’Oci i Esports hi ha obertes en
aquests moments les negociacions de diversos convenis col.lectius tant a nivell d’empresa
com sectorial. Tots ells mantenen gairebé les
mateixes característiques a causa de la manca de respostes per part de les patronals a les
propostes dels treballadors. L’únic objectiu de
les diferents patronals és poder reduir part dels

El cinema Renoir- Les Corts de Barcelona oferia pel·lícules en versió original.

drets que han guanyat els treballadors amb molt
d’esforç i amb una constant lluita per conquerirlos al llarg de tots aquests anys.
Propostes com la reducció de salaris,
l’augment de la jornada laboral i la supressió
dels complements per Incapacitat Laboral Temporal (ILT) són alguns dels temes plantejats per
les organitzacions empresarials. Tot i això, les
propostes dels treballadors basades en millores
de salut laboral, la conciliació de la vida laboral
i familiar, la millora als mitjans de producció o
temes de vestuari professional són menyspreades per part dels empresaris.
Si parlem d’eleccions sindicals, aquesta setmana han tingut lloc les votacions per escollir

els 5 membres del comitè d’empresa a la Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics. La candidatura de CCOO, que ha entrat
en joc per primera vegada, ha aconseguit la
totalitat del comitè en tractar-se de l’única presentada. 		
Jordi Cibeira

WEB- DENÚNCIA
CCOO i UGT de Catalunya hem
creat un espai virtual de denúncia,
la web www.rescatlaboral.cat.
Des d’aquí, podeu denunciar totes
aquelles aplicacions de la reforma
laboral que realitzin les empreses
de forma unilateral, i que afectin
sobretot acomiadaments individuals
i col.lectius, reduccions salarials,
inaplicacions del conveni, etc.
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Les instal.lacions del Club Natació Montjuïc, on es va presentar un ERO temporal el mes passat.
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