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El Sector celebra la seva  
II Conferència

El Sector de Mitjans de Comunicació, 
Cultura, Oci i Esport va celebrar la seva 
II Conferència el passat 8 de febrer. A 

la Conferència, es va aprovar per unanimitat 
l’informe de mandat de l’anterior equip, corres-
ponent al període 2012-2016. També es va pre-
sentar el Pla d’Acció per al proper període per 
part del coordinador escollit, Màxim Pujade.

Els delegats i delegades assistents a aquesta 
II Conferència del Sector van aprovar per unani-
mitat les següents candidatures: 

Com a coordinador sectorial, va resultar elegit 
Màxim Pujade.

Com a membres de la Comissió Coordinado-
ra del Sector: Jordi Cibeira, Àngela Rodríguez,  

Diferents imatges de la II Conferència del 
Sector, celebrada als locals de Via Laietana, 
a Barcelona. 
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Protesta per la mort d’una altra dona 

ELS DELEGATS I DELEGADES ASSISTENTS a la II Conferència del Sector, van fer una pausa a 
les 12:00h per participar a la convocatòria d’un minut de silenci a les portes de CCOO per protestar 
per la mort d’una altra dona a Súria com a conseqüència de la violència masclista el dia anterior.

Resolució del  
Parlament català  
en defensa de la 
llibertat de premsa 

LA COMISSIÓ d’Interior del 
Parlament, en una reunió cele-
brada el 15 de febrer, va aprovar 
una important resolució per als 
treballadors i treballadores de la 
informació (fotògrafs, càmeres, 
redactors, etc), que ve a corregir 
un greuge anterior cap aquest 
col·lectiu. La resolució aprovada 
insta el Govern de la Generalitat a 
garantir el lliure exercici de premsa 
i llibertat d’expressió i rebutja els 
preceptes de la coneguda com a 
Llei mordassa. També reconeix el 
dret a l’empara del secret profes-
sional dels periodistes, així com 
la protecció dels seus instruments 
de treball, especialment contra la 
confiscació de llibretes, telèfons, 
ordinadors, gravadores, càmeres 
fotogràfiques o qualsevol material.

Oberta la negociació 
de dos convenis 
sectorials de  
l’àmbit esportiu 
DES DE PRINCIPIS d’any està 
oberta la negociació dels convenis 
sectorials de clubs de natació de 
Catalunya i d’empreses privades 
que gestionen equipaments i 
serveis públics afectes a l’activitat 
esportiva i de lleure (poliesportius 
municipals). El sindicat CCOO 
compta amb la majoria de la repre-
sentació social a ambdues taules 
negociadores.   
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Diego Fco. Martínez, Núria 
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Així mateix, la II Conferència 
va servir per escollir a la dele-
gació que assistirà al proper 
Congrés del Sector Estatal a 
Madrid, que tindrà lloc al mes 
de maig, i a la representació 
del Sector al Consell Federal.

Podeu consultar els docu-
ments aprovats a la II Confe-
rència clicant aquí.

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX3NlY3Rvcl9taXRqYW5zY29tdW5pY2FjaW98Z3g6Nzg3ZDhmZWI5ZmI4N2VhZg

