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EDITORIAL
Les propostes del Partit Popular pels mitjans públics
volen complaure les televisions privades
El Partit Popular ja ha mostrat clarament la seva proposta pels mitjans públics
i per TV3. En una entrevista al programa Els Matins de TV3, el candidat Jorge
Fernández Díaz ha dit que TV3 hauria d’eliminar canals i que “l’ austeritat no
pot quedar-se fora de TV3...” la qual cosa té un clar ressò de noves retallades
afegides a les actuals. I per la seva banda, el dirigent del PP, Esteban González
Pons, va complaure un cop més a la UTECA, que agrupa el sector privat de
televisió, exposant el programa del PP de retallades i eliminació de mitjans
públics en benefici del sector privat. Que RTVE no ha de fer continguts que
competeixin amb la privada i que les autonòmiques han de renunciar a la publicitat, i agrupar-se en una única freqüència d’emissió amb desconnexions, és
música pels interessos de la UTECA.
Aquest és el panorama que el PP promou pel sector de la comunicació si guanya les eleccions el 20n. Algunes d’aquestes pretensions ja van aflorar en les
negociacions mantingudes amb CIU quan el PP va permetre al Govern català,
gràcies a la seva abstenció, superar el tràmit parlamentari per reformar la llei
de la CCMA.
Han retallat el salari, hem perdut llocs de treball i molts companys amb contracte temporal s’han quedat sense feina i ara plana l’amenaça de noves retallades.
Una concessió porta a l’altra i hem de tirar la ratlla.La reducció de pressupostos, la reducció de plantilla, la disminució de la producció interna... van en
contra de l’actual model de televisió pública a Catalunya, i tot, per aplanar el
camí d’interessos privats que menystenen la funció social de la comunicació i
la consideren una mercaderia més de la que es poden obtenir beneficis.
Ara és més necessari que mai explicar
i fer valer el paper
dels mitjans públics
pel conjunt de la
societat. Cal oferir
una programació de
qualitat, amb bons
informatius, no sotmesos a les pressions del govern de
torn, amb una bona
oferta cultural i d’entreteniment, que connecti amb la gent i divulgui els valors
socials de respecte mutu i de diversitat social i que innovi i arribi al ciutadà a
través també de les xarxes socials i les noves tecnologies.

Il Cavalieri è morto?
Les mobilitzacions contra la política econòmica i social, contra les maneres antidemocràtiques i els escàndols protagonitzats per Berlusconi, havien crescut
de manera important en el darrer període .
Les relacions amb la màfia, el suborn a polítics i jutges,
la persecució a periodistes, el conflicte d’interessos
entre el que era públic i el seu quefer privat, el monopoli televisiu, i el llenguatge i comportaments grollers
masclista i xulesc………., tots ells han estat elements
mobilitzadors, tots ells i la política econòmica i social
i només cal recordar la vaga general encapçalada per
la força i la capacitat mobilitzadora dels companys
i companyes de la CGIL. Tanmateix però res de tot
això ha fet caure Il Cavalieri del càrrec de primer ministre.
La primera reacció de molts ha estat de joia, per fi ha
caigut, però el problema és com ha caigut i qui l’ha
fet caure. No ha caigut per l’acció de la ciutadania, ni
per l’exercici de la sobirania popular, sinó que ha estat fruit de la pressió especulativa que entenia que la
seva figura era molesta i perillosa per poder realitzar
majors i més profundes polítiques d’ajust a Itàlia, en
definitiva el poder especulatiu i financer amb els seus
col•laboradors necessaris de determinats partits i governs han fet possible la caiguda d’aquest governant.
Una situació perillosa, negativa, no per la desaparició
de Berlusconi de l’escena , sinó negativa per la pèrdua
de democràcia, per la devaluació democràtica, per el
camí que es construeix i que alguns hi col•laboren de
democràcies tutelades amb unes polítiques d’ajust
que cada vegada generen més atur , manca de consum
i pobresa.
Evidentment hi ha alternatives, però cal reivindicar
més democràcia, més control social i polític dels mercats financers, una profunda reforma fiscal que pressioni a les grans fortunes, amb un import de societats,
de successió i de patrimoni que permetin incrementar
els ingressos, i una política econòmica que posi en
primer lloc a les persones i possibiliti la generació
d’ocupació.
CCOO ha fet propostes i en seguirà fent, sense deixar
de mobilitzar-nos per defensar els interessos de la
majoria de la ciutadania.

Els sindicats i els treballadors en el seu conjunt ens hem d’implicar en la defensa del servei públic de ràdio i televisió de Catalunya.
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Jornada europea contra la privatització ferroviària
El divendres 4 de novembre, delegats i delegades sindicals de les
empreses ferroviàries catalanes, Metro, FGC, Renfe Op, Adif,
Contractes Ferroviàries vàrem iniciar la jornada d’acció europea a
Barcelona amb el lliurament d’octavetes informatives als clientsusuaris de les diferents operadores ferroviàries, a l’intercanviador
de plaça Catalunya de Metro-Rodalies i a la mateixa estació de
ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Es va iniciar així un procés que va dur fins el dia 8 de novembre, en
què ens manifestàrem davant la seu del Parlament Europeu a Madrid coincidint amb la resta de ferroviaris i ferroviàries europees
que van realitzar diverses accions en els seus respectius països.
Amb aquestes accions s’ha pretès informar la ciutadania i manifestar el nostre rebuig a les decisions que pugui adoptar el Parlament Europeu durant la reunió del 15 de novembre sobre liberalització-privatització de l’activitat ferroviària en l’àmbit de la Unió
Europea.

supressió dels serveis públics (salari diferit a la ciutadania) com
sanitat, educació, prestacions i serveis socials que els governants
europeus, estatals, autonòmics i locals estan aplicant.
Als països on s’ha avançat en polítiques de privatització-liberalització del transport ferroviari de viatgers, a la ciutadania li ha
suposat:
- La supressió i empitjorament dels serveis de transport.
- La desviació dels costos del transport als ciutadans amb l’augment
tarifari.
- Serveis ferroviaris menys segurs i de menor qualitat.

Els motius pels quals vam iniciar aquestes mobilitzacions són
plantar
cara a:

- La fragmentació de les empreses ferroviàries amb la segregació
de les activitats comercials, de manteniment de trens, serveis complementaris...
- La separació total de la infraestructura i l’explotació ferroviària.
- Privatització del transport de viatgers en els àmbits nacionals.

Els treballadors i treballadores del Sector Ferroviari de Catalunya ens seguirem mobilitzant contra les polítiques de retallades i
desmantellament dels serveis ferroviaris; el manteniment com a
servei públic de l’activitat de les nostres empreses representa una
part substancial per garantir el dret a la mobilitat de la ciutadania catalana; continuarem amb una acció sindical encaminada a la
concreció d’un model ferroviari públic, viable, segur i de qualitat.

Aquestes mesures s’emmarquen en els processos de retallades i
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la Generalitat vol tancar les seves residències de temps lliure, entre elles la de
Llançà
SEGUEIX EL DESMANTELLAMENT DELS
SERVEIS PÚBLICS: S’ESTAN VENENT LA
GENERALITAT A PORCIONS
Les residències de temps lliure no s’escapen tampoc a
l’afany privatitzador del gover que prefereix vendre-ho
tot abans que cercar més ingressos per la via impositiva
a les rendes més altes, a les societats i altres fòrmules
i figueres fiscals que permetrien una millora per la via
dels ingressos.
Hem de pensar que les residències de temps lliure de la
Generalitat estan destinades a procurar al conjunt dels
treballadors i treballadores, i a les seves famílies, la possibilitat de gaudir d’un període de vacances i lleure amb
unes contraprestacions inferiors als preus de mercat.
Ara el Govern de la Generalitat, com ho està fent amb
salut, educació i benestar, vol retallar, millor dit tancar,
les residències de temps lliure de què disposa a Llancà,
Tarragona i Lès.
El tancament de la residència de Llançà i no sols aquesta,
no només té conseqüències directes per a la quaranta de
treballadors i treballadores afectats, recol·locacions però
també acomiadaments, sinó que afectarà directament el
comerç i l’activitat del poble de Llançà, on el turisme és
una de les principals fonts d’ingressos.
La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO
de Catalunya no comparteix el desmantellament de cap
servei públic, que entén que són serveis essencials per
a la ciutadania
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DIA 17 DE NOVEMBRE A RNE I RTVE VOTA CCOO
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Seguiment unànim de la vaga a Rotocayfo
Els treballadors i treballadores de Rotocayfo Impresia Ibérica (Sant Vicenç dels Horts), han
secundat de manera unànime la vaga convocada pel Comitè d’empresa i els sindicats CCOO,
UGT i USOC, consistent en aturades de 3 hores per torn de treball.
Aquesta convocatòria ve motivada pels diferents incompliments, imposicions i la marginació
als Representants legals dels treballadors, per part de la direcció de l’empresa, que ja ha estat
sancionada per la Inspecció de Guàrdia, a causa de la seva nul•la predisposició a continuar amb
la negociació del Conveni Col•lectiu. Aquesta situació dura des del 12 de març de 2011, data
en què Printer Indústria Gràfica va transferir els seus actius a Rotocayfo.
Els sindicats CCOO, UGT i USOC donen suport a aquesta decisió i condemnen les pràctiques de repressió laboral i sindical, la manca de transparència
i la manca d’informació sobre el futur del centre de treball de Sant Vicenç dels Horts, per part de Rotocayfo i el grup Impressió Ibèrica.

L’Audiència Nacional, reconeix el dret de
treballadores i treballadors del sector de
transport de viatgers per carretera a rebre la
formació del CAP de 35 hores, per compte de
La FSC i la secció sindical de CCOO d’AENA col·laboren en el
les empreses
projecte de dur una ambulància per atendre 200.000 persones,

Caravana solidaria amb el Sàhara
Occidental

als campaments de refugiats de Tindouf. Aquesta acció solidària
es va repetint d’un temps ençà amb la participació important de Mentre l’Audiència Nacional reconeix el dret del sector de transport
l’Aeroport de Barcelona i altres entitats de caràcter solidari de de viatgers per carretera a rebre la formació del CAP per compte de
les empreses i considerant temps de treball efectiu, l’organització
sindical UGT nega el dret, a més del transport de viatgers, per al
futur, al transport de mercaderies, però CCOO reitera demanda per
consolidar el dret a tot el sector.

CCOO exigeix mesures

urgents per resoldre la crisi dels deutes sobiranes
La Secretaria d’Internacional de CCOO afirma que la Unió Europea ha entrat en una situació d’emergència amb l’augment de les primes de risc dels
deutes sobiranes europees, en particular de la italiana i l’espanyola, i està en joc la viabilitat de l’euro i de la pròpia Unió Europea, i exigeix mesures
urgents per resoldre la crisi dels deutes sobiranes.
CCOO exigeix al Govern espanyol i als responsables polítics de la UE i del BCE que posin fi immediatament als atacs especulatius contra les deutes sobirans d’Itàlia i Espanya i d’altres països
mitjançant la intervenció del BCE, comprant deute públic en les quantitats que siguin necessàries
i l’adopció de mesures complementàries contra l’especulació en els mercats. Al temps i sense
dilació s’han de donar els passos necessaris per establir els eurobons, deute públic europeu comú
garantida pel BCE, cap a la que es reconvertiren una part important dels deutes nacionals. Una
mesura d’abast similar podria ser la transformació del FEEF en prestador d’última instància amb
el suport del BCE
Tampoc poden esperar per més temps l’adopció de mesures-europees i nacionals-d’inversió pública i d’estímul de la inversió privada, compatibles amb l’objectiu de reducció dels dèficits
públics en terminis de temps més dilatats, que s’enfrontin al risc real de recessió

federació de serveis a la ciutadania



digital

federació de serveis a la ciutadania

núm. 69 2na quinzena de novembre 2011



digital

núm. 69 2na quinzena de novembre 2011

SERVEIS A LA CIUTADANIA
federació de serveis a la ciutadania

Direcció : Xavier Navarro
Edició: Secretaria de Comunicació FSC-CCOO



