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El Comitè de TV3 denuncia que el Consell de la
CCMA es nega a escoltar-lo
Imatges de la tancada del comitè dia 15 juny 2016

Editorial
CCOO de Catalunya demana que els partits que
es presenten a les eleccions es comprometin amb
l’increment del Salari Mínim, l’ocupació de qualitat
i la creació d’una Renda Mínima per poder recuperar l’economia.
CCOO reclama:
- Increments salarials als convenis i augment progressiu del Salari Mínim Interprofessional (SMI),
d’acord amb la Carta Social Europea, i increment
dels indicadors de referència dels ajuts públics
IPREM i IRSC a Catalunya.
- La posada en marxa de forma urgent de la Renda
Garantida de Ciutadania per a qui no té recursos i
un pla de xoc contra la pobresa i l’exclusió social.
- Actuar contra la precarietat laboral, sempre injustificable i sobretot ara en què els marges empresarials s’estan recuperant.
- Que els partits que concorren a les eleccions es
comprometin a incrementar el SMI i la derogació
de les dues reformes laborals que estan precaritzant
les condicions laborals i amenacen la recuperació de
l’economia.
- Derogació de la reforma de les prestacions d’atur,
que n’ha restringit l’accés i ha retallat la quantia i
la durada.

Passades les 7 de la tarda del dia 15, el Comitè d’empresa va sortir
dels despatxos de la seu de la CCMA a Via Augusta després de 8 hores
- Derogar la reforma de les pensions del Govern del
d’esperar una reunió o un compromís de reunió que no va arribar.
PP, que limita la recuperació del poder adquisitiu
de pensionistes i jubilats.

La presidenta del Consell Núria Llorach ha enviat una nota on torna
a dir que no vol reunir-se amb els representants dels treballadors per - Un canvi radical en la política fiscal perquè pagui
parlar del cas de la petició de 7 anys de presó contra el treballador i es més qui més guanya i es persegueixi el frau, l’evasió
i l’elusió fiscal.
referma en la seva posició de mantenir la demanda.
Reiterem que aquest cas per nosaltres forma part d’un conflicte laboral encara no tancat. El judici contra el nostre company deriva de
la filtració de dades relacionades amb l’ERO-PAC que va ser el punt
culminant del conflicte laboral que volem superar.

federació de serveis a la ciutadania
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IDOMENI: LA VERGONYA
REPORTATGE DE L’ACCIÓ SOLIDÀRIA
Autor: Manuel Caro Expósito, Secció Sindical d’AENA,
Aeroport de Barcelona i membre de Conductors Solidaris
de Catalunya.
Fotografies: Oriol Batlle Arboix, Conductors Solidaris de
Catalunya
Conductors Solidaris de Catalunya, CSC, neix fa 15 anys.
Som una ONG dedicada principalment a l’organització de
caravanes i combois solidaris.
Els Balcans, Palestina i Àfrica Occidental són algunes de les
destinacions a què hem fet caravanes, a més de participar en
la recollida i distribució d’aliments i diversos materials per
altres ONGs, aquí al territori.
Durant 10 dies, la nostra feina a la zona d’Idomeni, al costat
de la frontera amb Macedònia, ha consistit, en col•laboració
amb altres ONGs, en el repartiment i compra d’aliments
frescos i material divers, roba, calçat, menjar per a nens... a
diversos campaments.

La pudor de goma cremada en els assentaments es barreja
amb nens jugant, aquí és on s’entreveu un raig d’esperança,
en el somriure d’un nen. Venien amb l’esperança que tot
allò que havien estudiat o vist per televisió es fes realitat
i es troben amb una terra que els rebutja i els tracta com
a delinqüents. Mentre la Unió Europea, EUA i Turquia es
feliciten pel “gran” treball realitzat amb la signatura de
l’acord, desenes de migrants intentaran aquesta nit saltar la
tanca de la frontera amb Macedònia. Demà molts tornaran
apallissats i amb les mans plenes de talls per les concertines.
És llavors quan un grapat de voluntaris i voluntàries, els
curaran les ferides i les ONGs els donaran una mica de
menjar i els reposaran el calçat que la policia Macedònia els
treu abans de tornar-los a territori grec. Aquests voluntaris i
voluntàries són els que fan que el sentiment de vergonya es
transformi en orgull i solidaritat.
Em quedo amb aquesta Europa, la dels voluntaris i
voluntàries i la que t’impulsa a treballar i a recordar aquella
cita de Pablo Neruda: “La solidaritat és la tendresa dels
pobles”.

Durant aquests dies hem vist imatges que ens
recordaven a la nostra guerra civil, però en color.
Hem passat vergonya, molta vergonya, vergonya de
ser “europeus”.
A l’assentament d’ Idomeni s’accedeix a través d’un
vell vagó de tren abandonat; la imatge és esfereïdora,
milers de persones vivint entre les vies, a les andanes,
dins de vagons que com ells estan abandonats.
Caminar per Idomeni, o per qualsevol assentament és
veure famílies que tenien una vida i un futur, sense
res, només amb l’esperança que la rica i humana
Europa els permeti refer les seves vides lluny de la
fam i de les bombes.
Alguns mitjans de comunicació i alguns polítics,
pretenen ensenyar-nos a diferenciar entre el migrant
que fuig de les bombes i el que fuig de la fam. És evident
que hi ha diferència entre uns i altres: la velocitat a la qual
els arriba la mort, la fam mata més lentament que les bales.
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Dibuix fet per una nena kurda de 10 anys.
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Frontera amb Macedònia

Estació d’Idomeni
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Llistat de Campaments al centre de coordinació “warehouse” a Polykastro

Somriure

Els desitjos
federació de serveis a la ciutadania
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Escola instal.lada a EKOcamp

A Diavata, campament de l’exèrcit
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REPORTATGE DE LA SECCIÓ
SINDICAL DE L’AJUNTAMENT DEL
PRAT DE LLOBREGAT
1.- La secció sindical de CCOO a l’Ajuntament del Prat de
Llobregat es constitueix al 1984.
Des de llavors hem tingut presència i hem intervingut en
tots els processos de millora de les condicions laborals del
conjunt de treballadors i treballadores de l’Ajuntament, ostentant sempre la majoria de representació sindical excepte

en tres legislatures sindicals, i obtenint en tots els processos
d’eleccions sindicals representació tant en el col•lectiu de
personal funcionari com en el de laborals.
2.- L’ executiva de la secció sindical de CCOO de l’Ajuntament del Prat de Llobregat s’ha renovat parcialment com a
resultat de les últimes eleccions sindicals celebrades el març
de 2015.
Aquesta executiva està formada actualment per:
Xavier Pascual Vallespi, Secretari general
Jose Luis Dominguez Albaladejo, Secretari d’organització
i afiliació,
Silvia Castilla Fuentes, tresorera, Delegada de Formació
Mª del Mar Gonzalez López, Delegada de salut laboral i
Igualtat
Jesús Gómez Pujol, Delegat
Sergio Serrano Maya, Secretari de comunicació
Montserrat Arroyo Campos, Delegada
Jose Manuel Dominguez Prol, Delegat de formació
Rosa Royo Martínez, Delegada
Xavier Ruiz Millan, Delegat LOLS
Antonio Garrido Flores, Secretari d’organització i recursos
de la FSC Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf
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3.- Actualment, en una plantilla total aproximat de 700 treballadors i treballadores, tenim 105 afiliats i afiliades, el que
representa un 15% del total d’empleats i empleades.
4.- Participem com a secció sindical:
• En totes les meses negociadores amb l’empresa.
• Com observadors sindicals en tots el processos de selecció
de personal.
• Activitats en l’àmbit de salut laboral.
• Activitats en l’àmbit de formació laboral.
• Assessorament i seguiment de totes les consultes que ens
arriben dels nostres companys i companyes.
• Assessorament i posta en comú d’informació a altres Seccions sindicals de les diferents empreses municipals.
• Participació en campanyes solidàries a persones necessitades com a persones estrangeres.
• Activitats organitzades per la Federació de Serveis a la
Ciutadania de CCOO.
• Facilitar l’accés a tota la informació al conjunt de treballadors i treballadores, en l’àmbit de les relacions laborals.
• Vigilar i realitzar seguiment del compliment d’aquells
acords assolits en les diferents meses de negociació.
• Donar recolzament a les persones que s’incorporen am la
plantilla municipal, realitzant el “welcome” i repartint informació referent als drets i deures que adquireixen.
Objectius:
• Créixer tant en el nivell d’afiliació com en el de recolzament cap a la nostra organització sindical.
• Assolir unes millors condicions de treball en la funció pública.
• Fer arribar al conjunt de treballadors i treballadores els
principals fonaments d’una organització democràtica i de
classe com la nostra.
• Promoure la formació sindical dels nostres delegats i delegades, aprofitant l’estructura de CCOO.
• Garantir els principis de publicitat, igualtat/capacitat i mèrit en tots els processos de selecció de personal.
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REPORTATGE DE LA SECCIÓ
SINDICAL DE PARCS I JARDINS
La nostra història és llarga i plena de fets rellevants. Des de l’origen d’un petit grup de persones no conformes amb el sindicalisme
paternalista que imperava a la empresa, vam començar sent una
minoria al comitè d’empresa quan allà a finals dels 80 es va remunicipalitzar el servei de jardineria de la ciutat. Poc a poc vam
anant tenint la confiança de la gent, però el tret definitiu va ser una
rebel•lió a la pròpia secció sindical que va lluitar per destapar alguns privilegis de persones poc ètiques a la pròpia secció sindical,
i van aconseguir un avançament de les eleccions per fer fora la
gent indesitjable. Això va prestigiar molt la gent de la nostra secció de CCOO i, des de llavors, som la força majoritària al comitè
d’empresa de Parcs i Jardins. L’any 1991 va néixer la nostra publicació periòdica en paper “La Canya” i avui estem amb la celebració dels seus 25 anys i el que és encara més important, que s’ha
convertit en una referència de publicació sindical i no només per
a Parcs i Jardins. Fa 5 anys com a conseqüència natural li va sortir
un rebrot “La Canya digital” bloc de referència per a la plantilla.

Som el sindicat majoritari a l’empresa. Amb major número de vots
i de representants al Comitè d’Empresa.
Sobre un total de 21 membres del Comitè d’Empresa, 9 són de
CCOO. I el nivell de afiliació és al voltant d’un 25% de la plantilla.
Confiem en ampliar la representació a les eleccions del 16 de juny
i treballar per augmentar l’afiliació, que també cal renovar per les
jubilacions.

.

La secció sindical podríem dir que està en renovació contínua. Ara
fa uns 6 mesos es va substituir una persona delegada LOLS i fa just
un any una altra. En aquests 4 anys les persones electes també han
anat canviant, la pressió de la feina sindical no tothom la suporta
i han de ser substituïdes per les que van a la llista a continuació.
Però les pròximes eleccions del 16 de juny encara ens portaran
més renovació. El referent que teníem, en José Ruiz Aránega, últim integrant de la secció sindical dels inicis, s’ha jubilat parcialment fa pocs dies. Ara hi ha dues noves candidatures, de personal
d’oficis i tècnic-administratius, amb persones noves i altres que
segueixen amb l’objectiu compartit de lluitar per a que Parcs i Jardins segueixi essent un servei públic amb personal propi i gestió i
execució directes.
Els càrrecs són molt relatius a la nostra secció, gairebé per obligació, són més un referent i una responsabilitat. També canviaran
amb les eleccions i es conformarà la nova executiva. Tenim: Secretari General i Comunicació, Organització i finances, Secretaria
de la Dona, Afiliació i Acció Sindical i per últim (però no menys
important) Salut Laboral, Medi ambient i Mobilitat.
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Hem tingut temps difícils amb els successius governs municipals
partidaris de les privatitzacions. Però ens hem mantingut ferms. I
amb el govern municipal sortint de les darreres eleccions, com a
mínim tenim diàleg i objectius compartits sobre el què ha de ser un
servei públic. El primer objectiu és la paralització de les amortitzacions dels llocs de treball, cosa que ja hem aconseguit amb un
acord sobre jubilacions parcials, contractes de relleu i interinatges,
pilar bàsic que ha pogut ser gràcies al consens per a declarar Parcs
i Jardins de Barcelona com a servei essencial per a la ciutadania.
Però hi ha d’altres importants. Volem destacar, per exemple, el
retorn a la contractació de personal per suplir vacances i baixes de
llarga durada (portem 6 anys sense fer aquest tipus de contractació), tornar a fer promoció interna (10 anys sense fer), i tornar a fer
oferta pública per incorporar gent nova a la plantilla (8 anys sense
fer). Anem per bon camí, totes les propostes han estat acceptades
per la nova Direcció de l’Institut. El més difícil, encara que ens hi
haurem de posar, serà recuperar els serveis privatitzats, això serà
una feina més dura i a més llarg termini.
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ACORD DE LA MESA GENERAL
DE NEGOCIACIÓ DELS EMPLEATS
I EMPLEADES PÚBLICS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
Des de bon principi a CCOO hem optat per la unitat
sindical per evitar retallades i per recuperar les que hem
patit. Així, vam impulsar i participar en la Plataforma
Sindical Unitària dels serveis públics i hem articulat
propostes comunes al si de la Mesa General de la
Funció Pública. Fruit d’aquesta unitat, de la capacitat de proposta i de la mobilització dels i de les
representants sindicals hem aconseguit revertir algunes
retallades:
 Al mes de gener vàrem aconseguir suport parlamentari amb una resolució favorable a les nostres demandes
i votada per unanimitat .
Mitjançant la negociació vàrem aconseguir:
hPrimer els dies d’assumptes propis.
hAra, que el Govern reconegui el nostre dret a la reversió de les retallades.
hLa devolució de la paga de 2012.
hQue quedi sense efecte el descompte del 5% que van
fer als nostres salaris.
L’acord assolit el 09/06/2016 a la Mesa General significa:
 El compromís del Govern per complir la resolució
parlamentària i la recuperació del marc de condicions
laborals anteriors a 2012.
 Deixar sense efecte la retallada del 5% del nostre salari
de l’any 2012.
 Abonar el 75’96% pendent de la paga de 2012 de la
manera següent:
Octubre
Març
Març

2016
2017
2018

- Nous supòsits per assolir el 100% per IT
- Complements de productivitat, estadis docents,
DPO
i carreres professionals
- Aplicació a l’ICS de les 30h d’absència per motius de
salut sense necessitat d’IT
- Borses de treball per a l’accés a la Funció Pública
- Impulsar que la Mesa de Personal Docent negociï el
retorn dels drets al professorat més gran de 55 anys i al
que ha fet substitucions durant més de 6 mesos
 Avaluar el resultat de la negociació d’aquests punts
abans de l’1 de desembre de 2016.
Per a CCOO aquest acord significa un primer pas
ferm en la recuperació dels drets que ens van arrabassar el 2012 i ens comprometem a seguir treballant amb
propostes, negociacions i mobilitzacions fins la recuperació de tots els nostres drets i la conquesta de nous
A CCOO creiem que la unitat sindical ha estat clau en el
resultat de la negociació i fa una crida al sindicat que ha
divulgat l’acord abans de valorar-lo conjuntament, que
no trenqui la unitat sindical atribuint-se mèrits que no li
corresponen i que sigui lleial a les negociacions.
Volem recordar que també, fruit del treball unitari,
hem aconseguit una sentència favorable del Tribunal
Suprem (ja sentència ferma) a una demanda presentada
per CCOO, IAC, UGT i USOC, sobre la part meritada
de la paga de 2012 del personal laboral. I també el mateix sindicat ha difós que l’ha guanyat en solitari.
Ens estem jugant la recuperació dels nostres drets i no podem jugar a protagonismes que a més no es corresponen
amb el paper que cadascú juguem en els processos de
proposició, negociació i mobilització.

20.32%
35.32%
20.32%

 El gaudiment dels dies addicionals de vacances a partir
del d’aquest estiu 2016.
 Seguir negociant a la Mesa General i a les Meses
Sectorials la recuperació de la resta de temes següents:
- Calendari per recuperar les pagues de 2013 i 2014
- Oferta d’ocupació i reducció de la temporalitat
- Fons d’Acció Social
federació de serveis a la ciutadania
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El paper dels mitjans de comunicació
públics, a debat a CCOO
Els mitjans de comunicació públics van estar els protagonistes del debat organitzat ahir a l’Espai L’Assemblea de CCOO
de Catalunya, en què hi van participar professionals de Televisió de Catalunya, RTVE, Barcelona Televisió, La Xarxa de
Comunicació Local i la Universitat Ramon Llull.
En el debat, els participants van coincidir que els mitjans
de comunicació públics compleixen una funció essencial a
la societat democràtica, tot i que sovint estan sotmesos a la
instrumentalització i la manipulació dels governs de torn. En
aquest sentit, Xavier Sitjà, periodista i membre del Consell
d’Informatius de la Corporació RTVE, va expressar que “el
periodista ha de plantar cara al poder i recuperar l’esperit crític, cosa que ara no ensenyen a les facultats”. En aquest sentit
va coincidir també el periodista i professor de la Universitat
Ramon Llull, Ramon Carreras, qui va destacar que les empreses “cada cop volen més productors de notícies, per fer-se
més rendibles i, com a conseqüència, el criteri periodístic
queda bastant desdibuixat”. Per a Montse Hidalgo, periodista i delegada de CCOO a La Xarxa de Comunicació Local,
“el periodista és un assalariat i fa la feina que li encarreguen,
per tant, la llibertat total fa temps que no existeix”.

Protocol de col•laboració sindical entre
CCOO de Catalunya i el Sindicat de la
Imatge UPIFC
Dimecres 1 de juny, es va signar a la seu de CCOO a Barcelona un protocol de col•laboració sindical mútua entre CCOO
de Catalunya i la seva Federació de Serveis a la Ciutadania
(FSC) i el Sindicat de la Imatge UPIFC (Unió de Professionals de la Imatge i la Fotografia de Catalunya).
L’objectiu d’aquest conveni és renovar la col•laboració encetada el 1999 en la lluita contra la precarietat i la recerca de
mecanismes de protecció social dels treballadors i treballadores del sector.
Entre els punts de l’acord, CCOO de Catalunya, a més de
donar suport a les “10 propostes sindicals al Pla Nacional
de Fotografia” presentades el 2015 per la UPIFC al Departament de Cultura de la Generalitat, ofereix els seus serveis
(assessorament sindical, gestoria, assegurances o altres serveis d’oci i consum) als membres de la UPIFC.
En el protocol també s’apunta la defensa de drets d’acció
sindical i negociació col•lectiva, polítiques de salut laboral
i prevenció de riscos laborals, així com en la sensibilització
sobre el dret a la llibertat d’informació i la llibertat d’expressió, o s’exposa que ambdues organitzacions col•laboraran en
la promoció i l’organització d’activitats i accions conjuntes
per garantir l’accés a la cultura.
------------------------------------------------------------------

Signat el conveni col·lectiu als autobusos de
Barcelona per als anys 2015-2019

Al debat, també es van explicar alguns exemples clars de
manipulació informativa. Per exemple, a Televisió de Catalunya “en cap moment s’ha informat de la petició de 7 anys
de presó per part del Consell de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals contra un company per haver filtrat suposadament dades de treballadors amb motiu de l’ERO del
2013”, segons va recordar Roser Mercadé, presidenta del
Comitè d’Empresa i secretària general de la Secció Sindical
de CCOO a Televisió de Catalunya. El president del Comitè
d’Empresa de Lavínia per a Barcelona Televisió, Carles Paniello, va advertir que “els informatius de BTV no diuen res
sobre les demandes que han interposat molts treballadors de
la casa per cessió il·legal però, en canvi, com a mitjà sí que
informem de les vagues i les protestes que es convoquen a
d’altres empreses”.

federació de serveis a la ciutadania

La Direcció de TB (Transports de Barcelona, SA (Autobusos
de TMB)) i el comitè d’empresa van subscriure el divendres
dia 10 el nou Conveni col·lectiu d’autobusos, que tindrà una
vigència de cinc anys, del 2015 al 2019, un cop la majoria
dels afiliats i afiliades de les organitzacions sindicals han ratificat el preacord assolit el 6 de juny passat.
El text garanteix l’estabilitat laboral i organitzativa de l’empresa per als propers anys i unes condicions laborals de qualitat per a la plantilla, dins del que permet la normativa del
sector públic i el marc financer del sistema de transport.
Els principals punts que conté el document són:
- Estabilitat: vigència del conveni fins al 2019.
- Garantia del poder adquisitiu, en el marc del finançament
del transport públic.
- Millora de drets i beneficis socials: manteniment de la jubilació parcial i generació d’ocupació estable, mesures de conciliació de la vida familiar i laboral, formació professional
dual.
- Millora de l’organització del treball.
9
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CCOO de Catalunya i el Sindicat de la
Imatge UPIFC demanen l’anul·lació del
concurs fotogràfic de l’Agència Catalana
de Turisme

Els pescadors catalans rebran les ajudes
del Fons Europeu per les paralitzacions
temporals
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat ha publicat una ordre
(ARP/138/2016, de 27 de maig) aprovant ajuts al sector
pesquer en els àmbits de paralització temporal d’activitats
pesqueres en les modalitats de pesca d’encerclament i
arrossegament.

CCOO de Catalunya i el Sindicat de la Imatge UPIFC han
adreçat una carta a l’Agència Catalana de Turisme per demanar l’anul·lació de la convocatòria anomenada “Concurs fotogràfic Imatges de Catalunya”, després de considerar insuficient la rectificació que proposaven a les queixes
plantejades.
Ambdues entitats critiquen per abusiva la cessió de drets
fins després de 70 anys de la mort de l’autor (un termini
tan llarg de cessió no té cap sentit a efectes de promoció
turística) i demanen que l’import de 200 € per la compra
de drets no exclusius sobre les obres fotogràfiques no s’ha
d’entendre final, sinó a compte del preu de les utilitzacions publicitàries que es facin, d’acord amb que estableix
l’article 46 de la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI).

Amb aquesta ordre es posa fi al greuge comparatiu que
patien els mariners catalans, als quals el Govern de la Generalitat mai havia contemplat com a beneficiaris de les
subvencions per les paralitzacions temporals, ja que incloïa solament als armadors, desobeint els Reglaments Europeus i sent l’única comunitat autònoma on això succeïa.
CCOO, sindicat majoritari al sector de la pesca a Catalunya, va engegar una campanya en diferents àmbits per
evidenciar de manera pública la greu situació dels pescadors. Aquestes accions han donat aquest resultat final que
valorem positivament.
Des del Sector del Mar de CCOO seguirem treballant per
a aconseguir que el col·lectiu de treballadors de la pesca
aconsegueixi un marc regulador de les condicions laborals,
donat que en l’actualitat els hi manquen taules salarials i
convenis.

En realitat, no es tracta d’un concurs fotogràfic (no n’hi ha
cap que atorgui 400 premis i, a més, en el Jurat no hi ha ni
un sol fotògraf professional) sinó d’una compra de drets
sobre material fotogràfic, que s’hauria de fer mitjançant
l’emissió de factures amb l’IVA corresponent.
Per últim, a la carta se sorprenen de la rectificació de les
bases a pocs dies que s’exhaureixi el termini, cosa que desvirtua la convocatòria.
Per tot això, CCOO de Catalunya i el Sindicat de la Imatge UPIFC demanen declarar nul·la la convocatòria, i
s’ofereixen a encetar converses per tal de fer-ne una de
nova que sigui equilibrada, concordant amb la LPI, estimulant el mercat professional del sector i amb una difusió
adequada.
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LES MOBILITZACIONS A EUROPA CONTRA LES
MESURES NEOLIBERALS DELS GOVERNS
Més d’1.000.000 de persones es van manifestar a Paris el 14 de juny. Les mobilitzacions continuen

A Bèlgica mobilització
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HISTÒRIES DE CINE. CONQUESTES SINDICALS I DRETS LGTBI
L’Àmbit LGTBI de CCOO va organitzar una jornada titulada ‘Històries de cine. Conquestes sindicals i drets LGTBI’. Es
va realitzar en dos indrets: al matí, a l’Espai l’Assemblea de la seu de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16, soterrani), i a
la tarda, a l’Institut Francès de Barcelona (c/ Moià, 8).
Al matí es va fer la inauguració, a les 10.00 hores, a càrrec de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, i Marta Cruells, de la Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, i després un
intreressant debat i relats d’activistes de l’àmbit i la visita als monuments LGTBI al parc de la Ciutadella. A la tarda, es va
projectar la pel·lícula Pride (‘Orgull’) de Matthew Warchus i col·loqui posterior amb els fundadors de l’associació LGSM
(Lesbians and Gays Support the Miners), els personatges reals de la pel·lícula, acte que va ser presentat per Cassio Paz del
subsector d’Agències de Viatge de la FSC i Marian Pérez secretària d’organització de la Federació d’Indústria.
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