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QUIN PROJECTE TENIM ?

En el vigent Contracte programa (2006-2009) es pre-
veia l'arrencada d'un canal de 24 hores d'esports a
principis del 2007 i d'un canal Ciutadans a principis
del 2008, que amb el 3/24, el 300, el 33, el K3 i TV3
havien de configurar una oferta de set canals, i es dota-
va els pressupostos de 88 milions d'euros suplementa-
ris, del 2007 al 2009, per a aquest desplegament. El
que es va presentar com un estalvi de més de 20
milions d'euros en els pressupostos del 2007 - que
l’empresa no va recuperar per l'any següent -, els retalls
en les subvencions previstes i el desplaçament d'una
part important d'aquests diners cap a altres despeses
han suposat la desinversió en aquests objectius. El
Contracte programa aposta en els seus enunciats per a
què els mitjans públics siguin els vertebradors  de la
societat de la comunicació a Catalunya en el context
de la TDT i de les noves plataformes de difusió, com
Internet, quan afirma: “hem de ser presents de forma pio-
nera en aquests nous canals, per evitar la disminució del
nostre servei públic com a conseqüència de la transició cap
a aquests nous mitjans (...) serem el principal grup de
comunicació a Catalunya i referents en credibilitat, qua-
litat i confiança”. Tanmateix els fets no acompanyen les
paraules i més aviat sembla com si ens estiguéssim
apartant d'aquests objectius i facilitant l'hegemonia
del sector privat. Però la crisi econòmica també ha
començat a passar factura a les televisions privades
(article a la contraportada).
Hem entrat en un marc de recessió global que afectarà
a l'evolució del model de creixement del sector de la
comunicació. A TVC ja hem vist les primeres con-
seqüències amb la baixada dels ingressos per publicitat
i amb la reducció de les subvencions de la Generalitat,
amb problemes de finançament i dèficit pressupostari. 

En moments complicats com l'actual, les companyies
privades no veuen beneficis fàcils i redueixen les seves
inversions, provocant atur i disminució del consum.
Mentre guarden sota clau els seus guanys reclamen
diners públics per mantenir la seva activitat esgrimint
l'amenaça del col·lapse del sistema; ja ho han fet la
construcció, la banca i la indústria del automòbil. És al
sector públic cap a on s'han de dirigir preferentment
els recursos públics per tal d'estimular la reactivació
econòmica i la creació de llocs de treball, no lliurar-los
a mans privades que únicament procuren pel seu lucre.
La disminució dels ingressos publicitaris com a con-
seqüència de la contracció general de l'activitat econò-
mica i de la fragmentació de les audiències fa dubtar
que, ara com ara, la TV privada pugui estar a l'alçada
del moment de profundes transformacions que viu el
sector, avui encara en fase expansiva i on, a pesar de la
crisi, convergeixen un seguit de factors favorables: les
noves tecnologies aplicades a la producció suposen una
disminució general dels costos; l'apagada analògica pot
patir ajornaments però és irreversible i incrementarà la
producció; el consum té encara molt marge gràcies a la
tendència a la disminució dels preus dels dispositius de
recepció. La situació de TVC que ja ha fet una part
important de les inversions necessàries en tecnologia
digital li permet encarar el futur amb certes garanties i
lluitar per liderar aquests canvis.
La CCMA ha de ser el motor  principal en la transfor-
mació de la societat de la comunicació a Catalunya,
generant activitat, producció i ocupació. Cal establir
línies de producció estables i diversificades tant per a
TV3 com per a la resta de canals així com orientar
estratègicament i sense més dilacions el futur immediat
dels nous canals digitals i de les altres plataformes.

La direcció corporativa està reforçant la seva capacitat d'intervenció directa en la gestió de les empreses del grup
i adequant les estructures de direcció a aquest objectiu, tant en la vessant tecnològica com anteriorment en la ges-
tió financera i dels recursos humans. És una lluita pel control però sense definir cap projecte. A l’interior de TVC,
la precipitada dissolució de l'anterior organització de producció interna encara no ha trobat un marc alternatiu
estable, en part per la interferència corporativa en la gestió i planificació de recursos, però també per falta d'es-
tratègia en la direcció de programes. A informatius regna la continuïtat a l'espera de veure com evolucionen les
iniciatives de confluència entre els serveis informatius de la corporació després dels canvis en la direcció del por-
tal informatiu 3cat24 i en la direcció tecnològica. En el departament d'esports s'ha passat pàgina a l'esgotat perío-
de anterior, però l'expectativa d'un nou canal d'esports de 24 hores obligarà a replantejar-se els objectius. 



La contractació és el capítol de la negociació de
conveni que encara està obert i que ja no

admet més demora. El 30 de gener de 2009, com a
màxim, hi ha d’haver un acord per a la conversió dels
contractes temporals en indefinits. També és el
moment de consolidar les promocions temporals de
llarga durada i amb proves passades, en aquells casos
que hagi estat possible presentar-se a proves, atès que
els processos de selecció estan aturats des de fa massa
temps. Més de la meitat dels 300 treballadors tempo-
rals estan en situació de contractació atípica i de vega-
des en frau de llei o forçats, durant algun període, a la
subcontractació amb les mateixes productores que tre-
ballen per a TVC. A l’última plantilla aprovada pel
Consell d’Administració de la CCMA el 2003 (ja fa
més de 5 anys!!!) hi ha reconeguts uns 40 llocs de tre-
ball vacants que la direcció es resisteix a cobrir i prefe-
reix mantenir absurdament els treballadors de les llistes
dels concursos amb contractes o promocions tempo-
rals, quan la cobertura de la vacant pot ser immediata.
L’entestament a no reconèixer la plantilla de treballa-
dors que hi ha a TVC i a la CCMA s’ha d’acabar.
En la negociació actual amb el Comitè s’ha d’aconse-
guir que passin a indefinits uns 180 treballadors, a més
de consolidar les promocions temporals més antigues i
establir mecanismes perquè no s’hagi d’esperar cinc o
més anys per a què un lloc de treball sigui reconegut
com a estructural i es cobreixi amb un contracte inde-
finit. Finalment, cal que el Consell de Govern de la
CCMA canviï les inèrcies del passat i que cada any
aprovi una nova plantilla que vagi estabilitzant els llocs
de treball avui coberts amb contractes precaris.        -

El Conveni no està signat Consolidació de places i promocions 

El mes de setembre es va signar un preacord de
conveni que, en l'apartat econòmic, suposava

prorrogar el 2008 els increments salarials del conveni
actual: la revisió salarial el gener segons l'IPC del 2008
més un 0,2%. Igualment s'acordava iniciar, el mateix
gener, la negociació d’un nou conveni. L'acord incloïa
altres millores en matèria de conciliació de la vida
familiar i laboral i en contractació. Aquest era l'aspecte
que CC. OO. consideràvem menys satisfactori perquè
deixava les coses massa obertes però els alts nivells d'in-
flació dels darrers mesos van fer decidir al Comitè
d'Empresa que era millor assegurar-ne els increments.
En el preacord es va afegir també el compromís que el
30 de gener, com a data límit, es concretaria l'acord per
convertir a fixos els contractes temporals.  
Però la signatura oficial del Conveni 2008 no s'ha fet
encara, tot i els requeriments del Comitè. Segons
Recursos Humans no hi ha cap entrebanc a la signatu-
ra definitiva per part dels organismes habituals, el
Departament d’Economia i Finances i  Funció Públi-
ca, ara bé, sembla que les presses que la Direcció, en
aquell moment, manifestava per signar l’acord defini-
tiu del conveni han desaparegut del tot. Comptem que
la direcció respectarà el preacord signat i complirà
sense cap demora amb l’acord salarial pactat pel 2008.
L’IPC de 2008 s'ha anat moderant després de l'estiu i
sembla que acabarà per sota del 3%, actualment estem
cobrant un 2% -que és el que marca la llei de pressu-
postos de la Generalitat- a compte de conveni.

Tant si s’obre una nova negociació com si es continua
amb la de 2008, s’han de reobrir els temes de la plata-
forma dels treballadors que no es van poder abordar en
el seu moment a causa dels canvis de direcció de les
empreses, la falta de projecte i la coincidència amb l’úl-
tim sospir de l’actual contracte programa. Entre els
punts de la plataforma destaca el pacte per a la pro-
ducció interna: cal garantir el futur del servei públic i
la capacitat productiva assegurant les línies de produc-
ció pròpies. Producció pròpia i de qualitat, reconeixe-
ment de la plantilla, responsabilitat social en la sub-
contractació i en la producció externalitzada, concilia-
ció de la vida laboral i personal, extensió dels drets pro-
fessionals, revisió salarial i procés per completar la
mitja paga d’abril, són alguns dels punts que ha d’in-
cloure la negociació que començarà el 2009.            -



F inalment, el passat 5 de desembre, la Comissió de
Control del Pla de pensions  de la Generalitat de

Catalunya va donar el vistiplau a la inclusió dels treba-
lladors de TVC i la CCMA-ens, atenent la sol·licitud
feta conjuntament pel Comitè d’Empresa i la direcció
en compliment de l’article 71 del Conveni Col·lectiu
de TVC. El Pla de pensions es va acordar en la firma
del conveni 2001-2004, i en la del conveni 2005-2007
es va pactar demanar l'adhesió al pla de pensions de la
Generalitat. 
S’ha retardat principalment perquè, segons el propi
reglament del pla, anava  destinat únicament als treba-
lladors de l'administració (Generalitat, ajuntaments,
universitats, etc...). S'ha hagut d’ampliar el seu àmbit
per permetre la inclusió dels treballadors de les empre-
ses mercantils dependents de la Generalitat, com és el
cas de les empreses de la CCMA i el procés no ha estat
fàcil.  
Les quantitats que constitueixen la primera aportació
al fons econòmic responen als 180.000 euros a repartir
entre els treballadors beneficiaris, segons l'acord del
conveni 2001, més una quantitat equivalent al 0.5%
de la massa salarial per a cada any de vigència del con-
veni 2005-2007 i la seva pròrroga per al 2008, segons
un repartiment proporcional als ingressos salarials esta-
blert com a normativa del Pla. L’aportació inicial per a
un treballador de nivell D oscil·la entre els 700 i 800
euros, en funció de l’antiguitat. 
En les properes dates es notificarà oficialment als tre-
balladors la condició de partícep del pla i la notificació
de les aportacions individualitzades. L'adscripció al Pla
de Pensions és voluntària per als treballadors i s’hi pot
renunciar. Tampoc hi ha cap aportació obligatòria per
part del beneficiari. El treballador pot realitzar aporta-
cions voluntàries per incrementar el seu fons particular
per obtenir una major prestació en el futur.             -

Ja tenim Pla de pensions

La Federació de Comunicació i Transport de CC.OO.
ha constituït el passat mes de novembre el Sector de
Mitjans de Comunicació. 
Les especificats professionals i el marc empresarial on
es situen les relacions laborals al sector aconsellen una
organització oberta a totes les problemàtiques profes-
sionals però no corporativa. La pràctica dels sindicats
professionals que coneixem al sector i a la mateixa
CCMA no únicament provoca una segmentació dels
interessos entre col·lectius que finalment perjudica a
tots sinó que sovint es degrada cap a la defensa parti-
cular de petits grups d'influència, aïllats fins i tot de la
resta dels propis companys de professió. 
El nou sector haurà d’afrontar un panorama d’ame-
naça dels llocs de treball a les empreses privades  i d'in-
tents de privatització a l’empresa pública. S’ha de com-
batre la desregulació de les condicions de treball en les
productores, premsa, ràdio i televisions locals i esten-
dre les garanties professionals a tots els treballadors de
la comunicació i producció audiovisual.                  -

Recentment s’han celebrat eleccions sindicals a dues
empreses del sector, es tracta de dues cadenes de tele-
visió privades, una és 8tv, la cadena autonòmica del
grup Godó, en la que han estat elegits 3 delegats pre-
sentats per CC.OO. L’altra és 25tv, una emissora local
del Barcelonès i en la votació, en què ha participat el
98% de la plantilla, el delegat elegit ha estat també de
CC.OO.                                                                    -

La decisió governamental de cedir un dels canals de
TVC per a la difusió del Canal 9 a Catalunya suposa-
dament era una mesura per comprometre la Generali-
tat valenciana a correspondre permetent les emissions
de TV3 al seu territori, però continuen tancant els
repetidors de l’entitat Acció Cultural que fan arribar el
nostre senyal al País Valencià. La programació és acla-
padorament en llengua castellana i inequívocament
favorable als interessos polítics del Partit Popular que
governa allà. Ara sembla que es vol fer el mateix amb
IB3, la televisió autonòmica de les Illes. La creació
d'un espai cultural i lingüístic comú amb l’ajut de les
TVs autonòmiques dels territoris de parla catalana ha
de venir emmarcat en un model de reciprocitat i no
pot anar en detriment de les possibilitats dels vuit
canals digitals que actualment té assignats TVC en un
moment en què encara no ha definit com estructurar
la seva programació a pesar que actualment un de cada
tres consumidors de televisió ja la veu per TDT.  -



Ja feia dies que veia la Rebeca anar i venir atrafegada
pels passadissos de la planta baixa del CPA, entrant
i sortint de la cafeteria, sempre picant els botonets de
la calculadora i al final no me'n vaig poder estar i la
vaig aturar per interrogar-la.
- Estem en crisi ! Maragda, estem en crisi ! - Em va
dir sense ni donar-me temps a parlar.
- Ja no és novetat això, els bancs...
- No, no, res de bancs, la Corpo, saps? La direcció ha
dit que els càterings dels convidats no poden pujar
més de sis euros per cap i, és clar, a la que algú arri-
ba una mica tard ja s'ho han endrapat tot. Així estic
jo cada matí, vigilant el preu de les patates fregides
com si fos l'euribor, no sigui que em passi de pressu-
post
- Sí, ja havia sentit dir que no hi havia diners per res,
que la publi va molt malament
- La publi potser, els publicistes no tant. No fa gaire
la Corpo en va convidar dos-cents a Eivissa un cap
de setmana, per fer-se'ls amics.
- Ostres, tan lluny! Devia ser per promoure el con-
cepte de Països Catalans.
- Doncs encara estem de sort que a Jaume I no se li
va acudir conquerir la illa de Hierro que sinó
hauríem de tancar un parell de programes més.
- No siguis dolenta Rebeca. Ens hem d'estrènyer el
cinturó, fixa't que ni la festa de la tele hem fet aquest
any.
- Deien que volien fer una festa “Rave” a l’edifici en
obres del CEI, però com que el van tapiar ja no tenia
gràcia.
- És que van bojos per atreure la joventut, que es veu
que no mira mai TV3. Saps aquests patinets de
motor tan bufons que porten els de seguretat ? Doncs
primer volien fer-los anar rampa amunt, rampa avall
amb “skate”, però van agafar por que algú no s'es-
llomés.
- Jo ja em crec qualsevol cosa, però això que d'un any
per l'altre passem de què ens sobrin els diners a què
ens faltin, no sé. Per mi que el que passa és que no
saben què volen fer amb l'empresa i els guarden fins
que els aparegui la Verge.

Tot i més... 

o menys

P e r

Maragda Gratallops

ccootvc@tv3.cat

No hi ha diners !

Durant el primer semestre de 2008, els quatre grups de comu-
nicació espanyols presents a la borsa -Telecinco, Antena 3,
Prisa (El País) i Vocento (ABC) – van patir caigudes del 50%
en la seva cotització. La crisi financera ha empitjorat encara
més la situació. La davallada més espectacular ha estat la de
Prisa que acumula un deute  de 5.200 milions d’euros i que ha
tancat el seu projecte de televisió local, Localia, i ha posat
Digital Plus a la venda per intentar reduir-lo. 
Unidad Editorial (El Mundo) no cotitza a la borsa però els
seus resultats econòmics el 2007 van ser deficitaris. La seva
empresa matriu, el grup editorial italià RCS, que sí ho fa, va
perdre el 48% del seu valor durant el primer semestre de 2008. 
La Sexta tampoc cotitza a borsa. Ve registrant pèrdues des del
seu llançament però confiava d’obtenir beneficis el 2009; par-
ticipada accionarialment per Mediapro, comparteix el risc que
la bombolla especulativa creada per l'inflació en els preus dels
drets esportius esclati un dia o altre. La productora tenia obli-
gacions de pagament per l'adquisició dels drets per un valor de
2.200 milions d’euros al tancament de 2007, incrementades
després de la compra – conjunta amb TVE i la FORTA -, el
passat juliol, del drets de la Lliga de Campions, i necessita con-
vertir aviat aquests drets en beneficis per liquidar aquests deu-
tes i mantenir la seva estabilitat econòmica. 
Aquest sis grups concentren la propietat de tots els canals pri-
vats de televisió en obert, analògics i digitals, d'àmbit estatal.
A Catalunya cal afegir-hi el grup Godó (La Vanguardia) que
compta amb una llicència per a quatre canals de TDT. La Van-
guardia ha tingut sempre molta cintura política, cosa que li ha
permès ser la màxima beneficiària de les subvencions econò-
miques atorgades pels successius governs catalans de signe
polític divers, així com d'altres privilegis, com la mateixa
llicència de televisió, arbitràriament concedida pel govern de
CiU o darrerament la concessió pel CAC de 17 noves llicèn-
cies de ràdio a afegir a les que ja posseïa.

La televisió de pagament també té problemes. Amb un sostre
del 20% del consum des de fa anys (per sota del 15% a Cata-
lunya), els quatre operadors estatals actuals – Imagenio
(Telefónica), Ono, Orange i  Digital Plus (Prisa) pateixen una
disminució global d'abonats. El més afectat és novament el
grup Prisa, directament perjudicat per la emissió en obert dels
partits de futbol, gràcies a les facilitats que Mediapro ha donat
a la Sexta i a les TVs autonòmiques. Però l'explotació en obert
del futbol no garantitza guanys suficients i d'aquí la ferocitat
que ha adquirit l'anomenada guerra del futbol per aconseguir
els drets d'emissió en la modalitat “pay per view”  i la insistèn-
cia de Mediapro a obrir la TDT al model de pagament. 

Les televisions privades tenen problemes


