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Editorial
Primer de maig:
TREBALL DIGNE, VIDA DIGNA
Aquest any més que mai cal sortir al carrer, cal
fer del 1r de maig una important demostració de
la nostra ofensiva, de que volem que el creixement
econòmic arribi a tothom, perquè volem tot allò que
és nostre, més salaris, més i millor ocupació, habitatge, sanitat pública, educación pública, serveis
socials, serveis públics de qualitat i com a motor
d’ocupació juntament amb la industria, uns serveis
públics de i per a les persones com a garantía de
drets de ciutadania.
Sortim al carrer també per dir que aquest és un país
d’acollida, que no volem guerres, que els refugiats
són el producte de guerres injustes i provocades i
els hem d’acollir, els podem acollir. Sortim al carrer
també, per dir que volem una altra Unió Europea,
la dels ciutadans, al dels treballadors i les treballadores, i que hem de constuir un alternativa internacional a les dretes neoliberals que amb les seves
polítiques de destrucció de drets afavoreixen els discursos de retraiment nacional amb dosis importants
de racisme , xenofobia i antidemocràtics.
Sortim al carrer perquè volem construir una societat igualitària, igualtat real de drets entre homes i
dones, i una sociatat lliure de discriminacions per
raons de gènere, i orientació sexual. Per que volem canviar les coses, posem-nos ja en marxa, posem-nos a caminar, sumem, sumem per construir
l’alternativa, per recuperar tot el què és nostre
El dia 1 de maig a les 11 hores l’FSC ens trobem a
Pau Claris amb Plaça Urquinaona part muntanya
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Companys i companyes

Companys i companyes

El passats 16 i 17 de març vàrem celebrar el nostre tercer congrés,
un congrés per renovar i impulsar idees, debats, propostes i també
equips de direcció.
En el cas de la secretaria de comunicació i imatge de la FSC, han
estat molts anys de treball afavorint el desenvolupament d’una
política comunicativa federal, configurant un equip solvent pel que
fa a criteris i capacitats tècniques, i ha arribat l’hora de la renovació
, de donar un nou impuls, necessari, i per aquest motiu m’acomiado
de tots i totes, amb el ple convenciment que la companya Mertxe
Paredes actual secretaria de comunicació i imatge de la FSC farà
una magnífica feina, donant l’impuls necessari per aquesta nova
etapa de la Federació.
Com sempre, estaré al servei del nostre sindicat, continuant
treballant pels drets de la classe treballadora i en el combat
constant per afavorir els canvis necessaris que facin possible la
transformació de la nostra societat.
Salutacions
Xavi Navarro
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La comunicació és fonamental per a l’acció sindical i per a
l’enfortiment l’organització. Cap de nosaltres pot fer sindicalisme
sense transmetre allò que defensa i allò que combat. Compartir
el que pensem i el que fem enriqueix el nostre ideari i el nostre
moviment emancipador i de progrés.
I amb aquesta missió entomem el nou període amb noves idees
i formes de treball, més participatives, col·laboratives, àgils i
extensives. Però també amb tot el construït pel company Xavi
durant els darrers mandats, i gràcies a la seva gran coneixença
de l’organització i dels seus valors, així com la seva incansable
militància, les dones i els homes de la federació hem sabut i
conegut allò que és el nostre motor: el conflicte, la denuncia, la
protesta, la proposta, la negociació, l’assoliment d’acords. Allò
que ens permet fer més sindicat i més democràcia. Fer més CCOO.
Des de la humilitat i el treball, iniciem doncs la batalla de l’ofensiva
amb més acció sindical i més comunicació, tot sense deixar de
manifestar el meu agraïment de poder continuar el camí traçat, i
al mateix temps desitjosa de poder compartir-lo amb totes i tots.
Salutacions
Mertxe Paredes
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El 3r congrés de l’FSC va elegir un nou equip
de direcció, amb una important renovació dels
seus membres i amb paritat de gènere
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Convocada vaga al Metro de Barcelona tots CCOO critica ‘L’Informatiu’ de TVE
Catalunya per complicitat amb el president
els dilluns laborables
Rajoy

Dilluns 24 d’abril va començar un període de vaga que es
repetirà cada dilluns de forma indefinida.
Després de les dues jornades de mediació, que van finalizar el dia 20 d’abril, per intentar cercar un acord i no fer la
vaga convocada, no ha estat possible arribar a cap acord amb
l’empresa, ja que la direcció de Metro de Barcelona no s’ha
apropat a cap dels punts proposats.
Els serveis mínims que el Departament d’Empresa ha dictat
són del 40% del servei a les franges horàries de 7 a 9 h i de
16 a 18 h, i del 20% del servei a les franges horàries de 20.30
a 22.30 h i d’1 a 3h.
Recordem que el conjunt dels treballadors i treballadores de
Metro de Barcelona segueix lluitant per aconseguir un conveni col·lectiu que millori la precarietat contractual i laboral
de les i els treballadors del Metro de Barcelona.

El servilisme exercit per la direcció de TVE Catalunya cap
al Partit Popular està convertint la radiotelevisió pública espanyola en la riota dels mitjans de comunicació, tant nacionals com internacionals.
Aquest dimarts 18 d’abril, mentre els principals diaris digitals del país publicaven en les seves portades que Mariano
Rajoy, president del Govern espanyol, ha de testificar en el
cas Gürtel, L’Informatiu enfonsava aquesta notícia al minut
9 i 33 segons de l’espai informatiu. A més, només li va dedicar al tema 27 segons dels gairebé 30 minuts que va durar
el programa.
Menys vergonya van tenir a les 16 h. A L’Informatiu 2 no
van esmentar la notícia. Això sí, van emetre les opinions
sobre el procés independentista de Xavier García Albiol,
president de Partit Popular català, i de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Govern espanyol. Cap esment
sobre Rajoy i el seu pas pels tribunals.
Tanta manipulació no es van atrevir a fer-la ni en els serveis
informatius centrals de Torrespaña: Canal 24 hores va emetre la notícia a la quarta posició de l’espai informatiu que va
començar a les 14 h. El Telenotícies de les 15 h la va posar
com a segon titular i la va tractar com a primera notícia.
Aquests directius, els que deuen fidelitat eterna a aquells que
els van posar en els llocs que ocupen són els que dirigeixen
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Combate por la hegemonía: conocer,
saber, para proponer
(article de Xavi Navarro publicat al web FSC esatatal)

Owen Jones. “El Establishment: la casta al desnudo”.
Seix Barral, 2015.

Owen Jones analiza y describe importantes y poderosos grupos que intentan controlar el sistema democrático para que
sirva a sus intereses. Su análisis, muy descriptivo, muy en clave periodística, pudiera parecer excesivo en algún caso o de
perogrullo en otros, pero no por eso deja de ser necesaria su
lectura para saber, para conocer y proponer. Porque saber y
conocer cómo ha funcionado y funcionan aquellos a los que
nos confrontamos, es fundamental para poder proponer.

http://fsc.ccoo.es/noticia:237943--Combate_por_la_
hegemonia_conocer_saber_para_proponer
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Davant les declaracions del diputat Lluís Llach sobre
l’obediència dels funcionaris a la Llei de Transitorietat
Jurídica

CCOO exigeix al President de la
Generalitat que garanteixi la
seguretat jurídica dels treballadors
i treballadores públics
Assabentats de les declaracions del diputat de Junts pel
Sí Lluís Llach -declaracions fetes, pel que sembla, de
manera reiterada- afirmant que els funcionaris de la Generalitat que no acatin la Llei de Transitorietat Jurídica
“seran sancionats per la Generalitat” i que “molts d’ells
patiran”, CCOO exigeix al President i al Govern de la
Generalitat que aclareixin en quina situació es trobarà
el personal de la Generalitat i de les altres administracions públiques quan sigui aprovada l’esmentada llei.
El Govern de la Generalitat té la obligació de vetllar
per la seguretat jurídica dels seus treballadors i treballadores i de garantir que aquests no incorreran en responsabilitats administratives en una possible situació
de confrontació o confusió de legalitats.
D’aquesta Llei de Transitorietat Jurídica no en coneixem res, per la manera en què s’està elaborant. Per tant
no podem fer cap valoració de les seves possibles conseqüències. El personal de la Generalitat, i també el de
les altres administracions que operen a Catalunya, en
les seves actuacions sempre acaten la llei. El Govern
ha de garantir que podran seguir treballant amb totes
les garanties.
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L’FSC-CCOO denuncia que la Comissió
Europea deixarà fora de la digitalització a la
meitat de la ciutadania europea
El sindicat proposa que les administracions públiques siguin
les responsables de portar les línies de fibra òptica fins a tots
i cadascun dels nuclis urbans.
La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO
denuncia que la Comissió Europea deixarà fora del procés
de digitalització a la meitat de la ciutadania europea si prospera la proposta de Comunicació ‘La 5G per a Europa: un
pla d’acció’ (COM ( 2016) 588 final), en la qual es limita
a l’any 2025 l’extensió del desplegament cel·lular i de fibra a aquelles zones urbanes amb una població mínima de
50.000 habitants, és a dir, aquelles zones urbanes que compleixin la definició d’àrea urbana funcional establerta per la
UE i l’OCDE, i a les vies de transport definides en la Xarxa
Transeuropea de Transport.
Això vol dir, per l’FSC-CCOO, que s’ampliaria més encara
la bretxa digital -reconeguda per la mateixa Comissió Europea- entre zones urbanes molt poblades i zones rurals, ja
que tots els beneficis econòmics i socials de la transformació
digital només seran possibles si Europa pot garantir un desplegament i una adopció a gran escala de les xarxes de molt
alta capacitat d’1Gb almenys.
Per això, l’FSC-CCOO exigeix que aquest desplegament es
dugui a terme tant en zones rurals com en zones urbanes i
en tots els sectors de la societat, per garantir la cobertura
universal de la banda ampla amb velocitats creixents, és a
dir, 1GB imprescindible per a la digitalització real, cosa que
sense una decidida intervenció pública corre el risc de no
aconseguir resultats òptims, concentrant-se les xarxes ràpides de banda ampla en unes poques zones d’alta densitat
amb costos d’entrada importants i preus elevats.
En opinió de CCOO, els beneficis col·laterals que aquestes xarxes generen per a l’economia i la societat justifiquen
unes polítiques públiques que garanteixin una cobertura
universal de la banda ampla amb velocitats creixents, ja que
ningú dubta de la imprescindible necessitat del desenvolupament de les infraestructures per al desplegament de les
tecnologies del 5G, per poder dur a terme una digitalització
de l’economia europea de forma universal i per a totes i tots.
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menys de 50.000 habitants, els gairebé 8.000 municipis a
Espanya que no arriben als 50.000 habitants i els més de 22
milions d’habitants que estan censats en ells.
“Ens preguntem també què passarà amb els cotxes autònoms quan hagin d’anar a un d’aquests municipis, si no es
troben en una autopista o carretera nacional de la Xarxa de
Transport Europea; amb els milions d’empreses -majoritàriament PIMES- situades en aquestes zones geogràfiques, que
quedaran excloses de l’economia digital; amb els centres de
salut i hospitals ubicats en aquests nuclis poblacionals, amb
les escoles, les estacions de tren o els edificis públics; amb
les universitats, els centres de recerca i els estadis, les administracions autonòmiques i locals o els serveis de seguretat
pública”.
Així mateix l’FSC-CCOO entén que mitjançant incentius
(subvencions), les empreses privades no invertiran en zones
on difícilment recuperaran les inversions. “És un contrasentit a les lleis de mercat i de l’economia i només s’aconseguirà mitjançant l’obligatorietat de la prestació d’un servei
universal amb les garanties que això comporta”.
“Hem de recordar que les administracions han de ser les
garants del servei d’interès general. L’accés a les infraestructures de telecomunicacions ha de tenir les obligacions
de servei públic i universal, ja que d’ell dependrà la subsistència d’aquesta comarca, regió, nucli urbà i, sobretot, dels
ciutadans i ciutadanes que els habiten i els seus treballadors
“.
Per tant, l’FSC-CCOO, basant-se en les conclusions de les
jornades europees organitzades pel Grup d’Esquerra Unida
Europea sobre “digitalització dels serveis a la ciutadania”,
proposa que les administracions públiques siguin les responsables de portar les línies de fibra òptica fins a tots i cada
un dels nuclis urbans, sense tenir en compte la mida.
“Per tot això hem de dir que per l’FSC-CCOO el Pla d’acció
de la 5G és absolutament insuficient i hem d’apostar per
unificar criteris i línies d’actuació a la UE, per intentar recuperar l’important retard que portem a la digitalització de
la societat europea, que s’ha de basar en la gran importància
que tenen les infraestructures de les comunicacions com a
peça imprescindible per al desenvolupament i implantació
de tots els aspectes de la digitalització “.

L’FSC-CCOO es pregunta què passarà si prospera la proposta presentada per la Comissió Europea i quan tindran accés a la digitalització el 53% de la població europea, més de
269 milions d’habitants, que resideix en ciutats de
federació de serveis a la ciutadania
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Ahir, avui, demà:

VAGA NO ÉS DELICTE
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