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L'SPC participa a les manifestacions del 14 i 16 de 
març 



El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha participat a 
les manifestacions celebrades a Barcelona els dies 14 i 16 de 
març, convocades respectivament per la Confederació 
Europea de Sindicats (CES) i el Fòrum Social de Barcelona. 
Els/les membres del Sindicat que van participar-hi van repartir 
unes octavetes en les quals es reclamava "Una Europa sense 
manipulació informativa". La presència de l'SPC en aquestes 
mobilitzacions tenia l'objectiu de donar a conèixer la clara 
voluntat del Sindicat de defensar el dret constitucional a la 
informació de la ciutadania, "segrestat per les empreses 
mediàtiques aliades en el projecte de pensament únic". 
També es deixava constància que perquè els professionals del 
periodisme poguessin defensar aquesta prerrogativa calen nes 
condicions laborals dignes, que estan lluny de l'actual situació 
de precàrietat que pateixen els/les informadors/es, amb 
contractes escombraria, plantilles encobertes, explotació 
d'estudiants en pràctiques i que impedeixen defensar amb 
garantia els principis deontològics del periodisme.  

  

Els periodistes, novament víctimes de la violència 
policial 

Els periodistes, i de manera especial els fotògrafs, han tornat 
novament a ser víctimes de la violència policial i d'algunes 
persones que van participar a les manifestacions realitzades 
en relació a la cimera de la Unió Europea celebrada a 
Barcelona els dies 15 al 17 de març passats. Un mínim de nou 
periodistes (tres d’El Periódico, dos de La Vanguardia, BTV i 
Agència EFE i un d'Associated Press) van resultar agredits el 
divendres 15 i el dissabte 16 en el que suposa un atac a la 
llibertat d'expressió i al dret a la informació de la ciutadania, 
tots dos emparats per la Constitució. L'SPC va emetre dos 
comunicats denunciant la violència gratuïta contra els 
professionals de la informació i ha donat suport a les protestes 
convocades pel col·lectiu de fotògrafs. Membres de la Junta 
Executiva del Sindicat s'han reunit amb representants de la 
delegació del Govern, que han lamentat la situació i s'han 
compromès a mantenir les converses en les properes setmanes 
amb els responsables policials. L'SPC ha exigit que aquests 
contactes siguin a nivell estatal.  
 



Cremada de braçals de premsa davant la delegació 
del Govern 

El dimecres dia 20 de març passat, el col·lectiu de fotògrafs 
de Barcelona va fer davant la seu de la delegació del Govern a  
Catalunya, al pla de Palau de Barcelona, una cremada 
simbòlica de braçalets d'identificació professional en protesta 
per les agressions de què van ser objecte durant les 
manifestacions dels dies precedents. Aquesta mobilització va 
ser aprovada en una reunió celebrada el dia anterior a la seu 
de l'SPC a la qual van assisitir 17 fotògrafs amb mandat de 
representació dels respectius mitjans on treballen, és a dir, en 
nom de la immensa majoria de professionals de Catalunya. En 
aquesta sessió també es va acordar no utilitzar més el braçal 
tenint en compte que la mateixa policia que insta a lluir-lo és 
la primera a no respectar-lo.  

  

Esclafat el consens sobre la CCRTV 

Aquest perill ha estat denunciat des de l'octubre pels 
companys de la La porta d'esperança oberta a finals de 1999, 
arran del debat sobre l'Audiovisual, s'ha tancat bruscament, 
gràcies a la involució programada per CiU des del Govern de la 
Generalitat, i en funció exclusiva dels interessos electorals de 
l'aspirant a succeir Pujol, Artur Mas. Les oscil.lacions 
provocades per les diferents famílies polítiques dins la 
Federació han avortat una etapa de renovació que feia de 
Catalunya l'abanderada de la reforma democràtica dels 
mitjans de comunicació públics. Però la proximitat de la cita 
electoral, i l'excés sectari dels nouvinguts assessors de Mas 
han aconseguit destruir allò curosament construït per 
aconseguir una radiotelevisió pública neutral, plural i 
professional, que s'allunyés de la disputa partidista constant, 
que fa impossible el treball dels professionals i que distorsiona 
totalment els criteris pels quals s'ha de regir la 
informaciósecció sindical de TV-3, que van impulsar entre 
altres la plataforma virtual www.quenolasegrestin.com. 
Primer va haver-hi l'intent de contrarreforma de la llei de la 
CCRTV, per retornar tot el poder al govern per nomenar 
director general. Després van seguir les pressions  
per apartar Carles Francino del TN Vespre, el de més 
credibilitat, per massa "neutral". Per continuar les negatives a 



acceptar els candidats a dirigir TV-3 proposats per Miquel 
Puig, i la imposició de Joan Oliver, pròxim entre els pròxims a 
CiU. I per últim, davant la decisió de Puig de rellevar Joan 
Maria Clavaguera (fermament defensat per Mas) de Catalunya 
Ràdio, destituir-lo o forçar-lo a la dimissió amb l'amenaça de 
cessar-lo. 
Som doncs en una hora negra per al pluralisme i la 
professionalitat als mitjans de la CCRTV : això sí, és majoria 
qui veu més una debilitat que una fortalesa en aquestes 
mesures desesperades d'un govern que sembla tèmer per la 
conservació del règim. Hi ha coses que ja no tenen marxa 
enrera, com l'extensió de la cultura de la professionalitat per 
sobre de tot, i la capacitat crítica que es pot exercir des dels 
organismes representatius dels informadors. Podran voler 
imposar determinades pràctiques del passat, però ara ja no es  
podran dissimular com abans. Ara més que mai, serà clar per a 
la majoria que el rei va despullat.  

  

 

Les negociacions a Catalunya Ràdio trencades 

La crisi que viu la CCRTV ha tingut unes conseqüències 
directes en les negociacions per al conveni de Catalunya 
Ràdio, tot i que abans que el conflicte esclatés amb tota la 
seva magnitud, el comitè d'empresa ja havia trencat les 
converses a causa dels incompliments de la direcció de 
l'emissora. El conveni de Catalunya Ràdio sempre ha  
anat a rebuf del de TV3. L'empresa havia assegurat que es 
pactarien unes condicions similars a les de la televisió 
catalana però quan a TV3 es va firmar l'acord, la direcció de 
Catalunya Ràdio es va desdir dels seus compromisos. Mentre es 
buscaven alternatives per desbloquejar la situació, va haver-
hi, primer el cessament de Joan Maria Clavaguera com a 
director de la cadena i la posterior dimissió-cessament de 
Miquel Puig com a director general de la CCRTV. Ara cal que 
es resolgui la crisi per reprendre les negociacions del conveni.  

  

 



Signat el conveni de La Mañana i de la ràdio i 
televisió municipal de Terrassa 

El comitè d'empresa de diari La Mañana ha firmat el conveni  
col·lectiu per un període de tres anys. Entre els punts més  
destacables hi ha l'increment salarial, que és de l'IPC real de  
Catalunya més 0,5 punts cada any; la incorporació progressiva 
a plantilla dels contractes temporals i d'altres qüestions de 
caràcter social, com les que es refereixen a permisos. Al 
marge d'aquest acord, actualment s'està negociant el conveni 
a El 9 Punt de Sabadell, Terrassa i Rubí, a Regió 7, al Diari de 
Terrassa -a punt de tancar-se la negociació-, a Ediciones 
Reunidas (la divisió de revistes del Grup Z) i a Recoletos. 
Finalment s'ha firmat el conveni a la Societat Municipal de  
Comunicació de Terrassa (ràdio i televisió), amb una vigència 
de tres anys. Els seus aspectes més remarcables són la 
valoració dels llocs de treball de tota la plantilla i uns 
increments linials de 60 euros (10.000 pessetes), a més de 
l'IPC real i la completa adequació salarial per a l'any 2004 a la 
resta d'empreses municipals, la qual cosa representarà uns 
augments salarials diferits de prop del 50% respecte als sous 
vigents en l'actualitat.  

  

Els periodistes tarragonins rebutgen les crítiques 

La demarcació de l'SPC a Tarragona ha criticat en un 
comunicat fet públic el 19 de març passat la tendència 
creixent de les "les administracións i dels representants 
polítics i empresarials, a posar en qüestió la tasca professional 
dels periodistes que exerceixen el deure constitucional 
d'informació a la societat". Els periodistes tarragonins posen 
com a exemple les acusacions que es fan entre govern i 
oposició de l'ajuntament de Calafell sobre la utilització  
partidista dels mitjans de comunicació municipal, les 
amenaces i l'insult fet als informadors de la zona pel màxim 
representant d'una de les comunitats de regants de l'Ebre o 
l'opinió desqualificadora d'un regidor de l'ajuntament de 
Tarragona sobre els criteris informatius i de pluralitat que ha 
de tenir una emissora municipal. La demarcació de Tarragona 
del Col·legi de Periodistes ha fet denúncies similars.  

  



 

El FOP repudia l'assassinat d'un periodista italià 

El Fòrum d'Organitzacions de Periodistes (FOP) ha criticat  
l'assassinat del periodista italià Raffaele Ciriello a la ciutat  
palestina de Ram Al·lah, on també van resultar ferits un 
informador francès i un altre d'egipci mentre desenvolupaven 
les seves obligacions professionals. El FOP mostra la seva 
preocupació "per la creixent inseguretat a què es veuen 
sotmesos els professionals de la informació, fonamentalment 
derivada de la indiscriminada operació militar de l'exèrcit 
hebreu". El Fòrum afegeix que "la llibertat d'expressió, la 
integritat dels periodistes i el dret de la comunitat 
internacional a rebre una informació veraç de la realitat estan  
seriosament amenaçades". El FOP acaba condemnant "la 
passivitat de la comunitat democràtica internacional, molt 
especialment de la Unió Europea". En relació a aquesta 
qüestió, per a qui les vulgui visitar, hi ha un parell de pàgines 
molt recomanables sobre el treball del company italià 
assassinat. Una és www.ciriello.com i l'altra és 
http://web.archive.org/web/20010923010732/www.ciriello.c
om. Aquesta és un arxiu de pàgines publicades a internet on hi 
ha un material força interessant de Raffaele Ciriello.  

  

Per la igualtat entre els homes i les dones 
periodistes 

La Secretaria de la Dona de l'SPC s'ha adherit al Manifest que 
la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) va fer amb 
motiu del 8 de Març amb el lema "Per la igualtat real entre 
dones i homes periodistes". Tot i que es tracta d'arguments 
recurrents, convé recordar que "la taxa d'atur femení és més 
del doble que la dels homes i que en les denúncies 
d'assetjament moral en el treball o "mobbing" un 70 % de les 
víctimes són dones". En referència específica a les dones 
periodistes, el document al·ludeix a "la desigualtat de tracte i 
consideració entre homes i dones, ja que segueix funcionant 
'el sostre de vidre' Moltes periodistes tenen pitjors contractes 
que els seus companys, i menys reconeixement per la seva 
feina, a més d'un sou menor". La secretaria de la Dona de  



l'SPC reclama els canvis necessaris per assolir la paritat real 
entre homes i dones periodistes.  

  

Les contradiccions del govern amb el permís de 
paternitat 

A l'Estat espanyol els homes no podran gaudir de la llicència 
de paternitat retribuïda i independent de la mare 
treballadora, com passa en altres països. El 12 de març passat, 
el PP va rebutjar al Congrés de Diputats les tres proposicions 
de llei presentades pel PSOE, ICV i el BNG, que pretenien 
reformar la llei de Conciliació de la vida laboral i familiar 
aprovada el 1999 amb la inclusió d'un permís de paternitat de 
quatre setmanes independent del de la mare.  
Actualment el permís o llicència del pare s'ha de restar de les 
16 setmanes que disfruta la mare. El PP proposa estudiar-ho  
individualment i afegeix que podria afectar negativament les  
relacions entre empresa i treballadors. L'SPC reivindica la 
paritat per a homes i dones pel que fa a la regulació de la vida 
familiar.  

  

La III Convenció de Periodistes escalfa motors 

El comitè organitzador de la III Convenció de Periodistes que 
se celebrarà a Tarragona entre els dies 17 i 19 del pròxim mes 
de maig (format per l'SPC, el Col·legi de Periodistes, CCOO i 
UGT) està ultimant els darrers detalls del programa i dels 
aspectes logístics de la trobada. Es preveu la participació 
d'uns 300 periodistes de tot l'Estat espanyol per debatre i 
donar a conèixer els projectes legislatius de l'Estatut del 
Periodista Professional i de Regulació Laboral dels Periodistes. 
Els altres temes inclosos de manera preferent són la 
democratització dels mitjans públics, l'organització dels 
periodistes a Europa i la situació de la tasca d'informar en el  
context d'un món cada cop més globalitzat. Està prevista la  
participació de representants de tots els grups polítics de l'arc  
parlamentari així com diferents experts en les matèries que es  
tractaran. La Convenció de Periodistes és una iniciativa del 
Fòrum d'Organitzacions de Periodistes (FOP) i se celebra cada 
dos anys. Les dues primeres edicions es van dur a terme a 



Cadis (1998) i Valladolid (2000). Tres setmanes abans, el 27 
d'abril, a Reus, es farà la II Trobada de Periodistes de les 
comarques de Tarragona, que serà continuació de la que ja es 
va fer l'any passat per discutir sobre la situació de la professió 
en aquesta demarcació.  
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