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XARXES SOCIALS: UNA APOSTA PEL
CIBERACTIVISME SINDICAL
Ara fa tot just dos anys que CCOO de Catalunya vam iniciar la nostra participació a les xarxes socials.
El desembre del 2009 va tenir lloc la 1a Jornada de Xarxes Socials de CCOO de Catalunya, que va suposar el punt de partida de
l’aposta del sindicat per a aquestes tecnologies que no
només ens permeten una nova forma de comunicar, sinó
també una nova forma d’acció sindical: el ciberactivisme
sindical.
Al llarg d’aquests dos anys s’han fet molts passos i
creiem que en la bona direcció, però som conscients dels
molts reptes que encara tenim com a organització i que la
realitat avança a velocitat vertiginosa.
A més de la presència institucional de CCOO a les xarxes
a través dels perfils organitzatius confederals,
sectorials, territorials i d’empresa, cada cop
són més els delegats i delegades que participen activament a les xarxes socials des dels
seus perfils personals, col·laborant en la difusió d’informació i creant opinió. Així, a poc a
poc, hem anat teixint una xarxa de ciberactivistes sindicals, que estem organitzant des de
les secretaries de comunicació del sindicat.
Aquest és, sens dubte, el projecte més transversal i confederal que
podem imaginar, ja que la nostra visibilitat a la xarxa es materialitza en les nostres sigles i la societat ens percep a la xarxa com a
una única organització. Per això, estem coordinant amb la confederació estatal totes les actuacions a les xarxes socials, mitjançant
una comissió confederal de xarxes socials on participa CCOO de
Catalunya.
Abans de l’estiu va tenir lloc el Primer Encuentro de Redes Sociales de CCOO, amb una àmplia participació de les secretaries
de comunicació de tota l’organització. Entre els principals compromisos adoptats cal destacar la posada en marxa d’un pla de
formació específic orientat a la formació bàsica sobre xarxes socials per a sindicalistes, una més específica per a gestors d’espais
organitzatius en xarxes socials (community managers) i finalment

l’orientada a quadres sindicals. Un altre dels compromisos va ser la constitució d’un grup de ciberactivistes sindicals que sigui la punta de llança
de l’organització a les xarxes socials i que ajudi a empènyer el sindicat en
el llarg camí que cal recórrer.
Avui us presentem, en aquest Lluita Digital especial, el Manifest dels ciberactivistes de CCOO, un document on volem presentar al sindicat els
objectius d’aquest grup que volem fer com més extens millor i en el qual
us convidem des d’ara mateix a participar.
En aquest número especial us anunciem també la celebració de la 2a
Jornada de Xarxes Socials de CCOO de Catalunya, a la qual us convidem
a participar el 24 de gener, i us expliquem el procediment per formar part
del grup de ciberactivistes de CCOO.
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#2jxsconc

2a jornada de
xarxes socials
de CCOO de
Catalunya
El proper 24 de gener tindrà lloc la 2a
Jornada de Xarxes Socials de CCOO de
Catalunya. La Jornada pretén ser una
continuació de la celebrada el desembre
del 2009 i volem convertir-la també en un
esdeveniment periòdic que sigui alhora
un punt de trobada dels ciberactivistes de
CCOO on puguem compartir experiències
i planificar actuacions.
La jornada se celebrarà a la sala d’actes
de Via Laietana 16, de 10 a 14 hores i tindrà la participació de Vicent Partal, director de VilaWeb, qui ja ens va acompanyar
a la jornada del 2009 i amb qui repassarem el context actual.
Després de la intervenció de Vicent Partal,
obrirem un segon bloc amb informacions
sobre les actuacions recents, la coordinació amb la confederació, els propers reptes i un debat obert a tots els assistents.
Tot i que es tracta d’un acte intern, seria
una contradicció no utilitzar les xarxes socials amb motiu de la jornada. Per això, us
proposem l’etiqueta (hashtag) #2jxsconc
per seguir les informacions de la jornada des del Twitter i per participar-hi des
d’ara.

Manifest ciberactivistes CCOO
El grup de ciberactivistes de CCOO ens
constituïm per tal de donar visibilitat al sindicat en les xarxes socials, complementant
el paper que hi tenen els perfils organitzatius de CCOO amb la presència personal
dels sindicalistes en unes xarxes que, en
definitiva, són per les persones i per a les
persones.
Entenem les xarxes socials, la societat de
la conversa, no només com una nova forma
de comunicació, sinó també com una nova
forma d’acció sindical, en la mesura que ens
permeten interactuar amb la societat i crear
opinió, escoltar i respondre les inquietuds i
preguntes de la nostra afiliació i dels treballadors i treballadores en general, amb una
immediatesa i agilitat que només depèn de
nosaltres mateixos.
Esperem que en un futur proper CCOO
aconsegueixi integrar les xarxes socials en el
dia a dia de la seva acció sindical i en tots els
nivells de la seva activitat, una integració que
sabem que serà gradual però irreversible.
Confiem que, arribat aquest moment,
aquest grup sigui innecessari i que tots els
sindicalistes de CCOO acabin incorporant
amb normalitat les xarxes socials a la seva
vida sindical, professional i personal.
Mentre no arriba aquest moment, els ciberactivistes de CCOO ens proposem ser la
punta de llança de l’organització en les xarxes socials i ens comprometem a empènyer
el sindicat en aquesta direcció.
Som conscients del gran actiu que representa per a CCOO el seu capital humà, els
seus delegats i afiliats, i ens proposem activar aquest recurs contagiant els nostres companys per
fer-ne activistes sindicals també a
la xarxa.

Ens definim com un grup confederal,
transversal i inorgànic, però ancorat en
l’organització i coordinat amb les secretaries de comunicació de les diferents organitzacions sectorials i territorials de CCOO.
Pertanyem a diferents territoris i sectors
productius, tenim responsabilitats i tasques diferents en l’organització, comptem
amb perfils professionals i habilitats diverses, disposem de major o menor disponibilitat de temps per a aquesta nova tasca,
però ens uneix el desig de col·laborar amb
els objectius d’aquest grup des de la particularitat de cadascú, amb la intensitat que
ens permeti la nostra activitat quotidiana,
però amb un inequívoc compromís de continuïtat.
Ens organitzem en grups de treball específics per tal d’aprofitar les potencialitats de
cadascú i posar les nostres habilitats al servei dels objectius del grup.
Traslladem a la societat la nostra convicció
de la importància de les organitzacions sindicals, així com els objectius i les activitats
de CCOO. En sentit invers, traslladem al sindicat i canalitzem a través de l’organització
les iniciatives i opinions que circulen per la
xarxa.
Al segle XXI la informació ni se censura ni
s’oculta, es comparteix. El fet que cadascú
o cadascuna sigui emissor adequarà la dimensió de la nostra organització a la nostra
capacitat de difusió, sense deixar aquesta
tasca a tercers amb interessos diferents, si
no enfrontats als nostres.
Et convidem a unir-te a nosaltres per fer
aquest camí.
Vols ser un ciberactivista sindical?

VOLS SER UN CIBERACTIVISTA SINDICAL?
En aquest especial del Lluita Digital presentem a l’organització el grup de
ciberactivistes de CCOO de Catalunya, del qual adjuntem el seu manifest
amb els principals objectius.
Si vols col·laborar com a sindicalista en aquest grup, pots adherir-t’hi des
d’aquest web: http://socialnet.ccoo.es/solicitud
Un cop emplenada la sol·licitud, t’enviarem la informació sobre la plataforma de
treball del grup.

