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II Jornades de Periodistes de Tarragona, el 27 
d'abril, a Reus 

El pròxim 27 d'abril se celebra a Reus la II Trobada de 
Periodistes  de les comarques de Tarragona. L'encontre se 
celebrarà a l'hotel NH  de la capital del BAix Camp, a 
l'avinguda Marià Fortuny. La iniciativa correspon a les 
respectives demarcacions de Tarragona del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya i del Sindicat de Periodistes de 
Catalunya. Després que en la primera edició de la Trobada, 
celebrada l'any passat, es posessin en solfa els problemes més 
importants que pateixen els professionals d'aquestes 
comarques, enguany, l'objectiu és presentar les iniciatives 
endegades per les organitzacions representatives del sector 
per intentar pal.liar aquesta situació, com són l'Estatut del 
Periodista Professional i el Projecte de Llei de Regulació 
Laboral del Periodista. Els dos projectes poden ser consultats 
on line a les webs del Col·legi (www.periodistes-
tarragona.org) o al SPC (www.sindicat.org). Les inscripcions es 
poden fer a l'adreça electrònica del sindicat 
(tarragona@sindicat.org la del Col·legi 
(secretaria@periodistes-tarragona.org), a la seu de Tarragona 
del Col·legi, o bé al telèfon 977 24 54 54. 
De la Trobada sortirà un "Manifest de Tarragona" que s'inclourà 
en els documents de la III Convenció de Periodistes que tindrà 
lloc a Tarragona el 17,18 i 19 de maig, amb la presència d'uns 
300 periodistes de tot l'Estat.   
 

III Convenció de Periodistes de Tarragona 

Els pròxims dies 17 al 19 de maig se celebrarà a Tarragona la 
III Convenció de Periodistes que, organitzada pel Fòrum 
d'Organitzacions de Periodistes, aplegarà uns 300 professionals 
d'arrreu de l'Estat. Les sessions es desenvoluparan al Palau de 
Congressos de la capital tarragonina i els assistents s'allotjaran 
a la ciutat residencial, un centre de temps lliure gestionat per 
la Generalitat de Catalunya. Els actes de la Convenció seran 
oberts a tots els qui assisteixin, siguin o no delegats de les 
organitzacions convocants. La trobada és continuació de les 
que ja es van celebrar l'any 1998 a Cadis i el 2000 a Valladolid. 
Els temes que s'hi discutiran són d'enorme transcendència per 
al futur de la professió al conjunt de l'Estat. El primer d'ells 
serà el debat sobre els projectes de llei de l'Estatut del 



Periodista Professional i la Regulació laboral del Periodista 
Professional amb representants dels grups parlamentaris. El 
segon serà la Democratització dels mitjans públics, amb 
experts i protagonistes de les diverses mogudes que hi ha. La 
tercera mesa de la Convenció versarà sobre  les Principals 
reivindicacions laborals a Espanya i a l'entorn europeu, amb 
representants de França, Portugal i un membre de la FIJ. El 
darrer tema que es tractarà serà Globalització i informació, 
amb experts. A la pàgina web de l'SPC (www.sindicat.org) es 
pot trobar el programa sencer i els documents que es 
discutiran.   
 

El Conveni de premsa no diària 

S´ha constituït la mesa negociadora per part sindical amb sis 
membres de CC.OO i sis de UGT. S'ha presentat una 
plataforma conjunta. A la segona reunió la patronal va 
rebutjar-la demanant als sindicats que la modifiquessin a la 
baixa. Per a la pròxima reunió, la patronal portarà les seves 
reivindicacions. El dèficit més important que presenta el 
redactat actual del vigent conveni, que és l'exclusió explícita 
dels col·laboradors com a col·lectiu inclòs en la cobertura 
laboral, no ha estat introduït per cap de les organitzacions 
que conformen la Mesa de negociacions. Això fa preveure que 
els col·laboradors -que a Catalunya representen el 80% dels 
periodistes que treballen al sector de les revistes- seguiran 
marginats pel que fa a garanties socials i laborals.   
 

Reunió amb diputats catalans sobre l'Estatut del 
Periodista Professional. 

Convocats pel Col.legi de Periodites i seguint amb la iniciativa 
aprovada al Congrés de Periodistes Catalans del mes d'octubre 
passat, l'SPC va participar El dia 9 d'abril passat en una 
trobada amb els grups polítics del Parlament de Catalunya als 
quals ja s'havia fet arribar l'Estatut del Periodista Professional 
(versió adaptada per a ser legislat desde Catalunya). Van 
excusar la presència CiU i PP i van venir ICV, ERC i PSC. Els 
tres partits es van mostrar favorables però com que és 
necessari que l'aprovació sigui feta per consens ens van fer 
saber de la importància d'incorporar com a mínim a CiU.  



Donada l'actual falta de consens, després de l'afer Puig-
Villatoro i la paralització de la comissió que estudia la llei de 
l'audivisual, el panorama no és, de moment, gaire 
alentador.   
 

Firmat el conveni del diari Avui i victòria electoral a 
La Farga 

El conveni del diari Avui ha estata finalment firmat després 
d'un acord que contempla un increment salarial de l'IPC de 
Catalunya més 1,1 punt per a una vigència de tres anys. El 
pacte laboral inclou també clàusules referents a la utiltizació 
d'estudiants en pràctiques que no podran ocupar llocs de 
treball estructurals. També s'ha arribat a un acord tot i que 
encara no està firmat, amb l'empresa editora del Regió7. El 
nou conveni estableix un augment de sou de l'IUPC més 0,5 
punts per a una vigència de tres anys. També s'han concretat 
l'augment de categoria per a tretze treballadors del rotatiu. 
D'altra banda, la setmana passada van començar les 
negociacions a La Vanguardia. Els temes més complicats de 
negociar són de caire social. Finalment, El Sindicat de 
Periodistes de Catalunya ha guanyat les eleccions sindicals 
celebrades a l'empresa municipal de comunicació de 
l'Hospitalet, La Farga, obtenint els tres delegats de personal 
que s'havien d'escollir. Finalment, el pròxim 3 de maig, se 
celebren eleccions a BTV, on l'SPC hi presenta candidatura.   
 

Els treballadors d'El País convoquen vaga 

L'assemblea de treballadors del diari El País ha convocat vaga 
per al dissabte 27 d'abril en el marc de les negociacions que hi 
ha pel conveni col·lectiu d'enguany. La protesta és en contra 
de la pretensió de Prisa de modificar l'estructura actual 
d'horaris, jornada i txupetins de manera que l'empresa pugui 
decidir sobre aquestes qüestions de manera totalment 
unilateral. Per al dijous 24 d'abril hi ha convocada una 
assemblea que ha de ratificar o no la convocatòria de vaga.  
 
 



L'SPC, contra el genocidi del poble palestí 

El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), juntament amb 
la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) i la Federació 
Internacional de Periodistes (FIP) denuncia la sistemàtica 
obstrucció de la tasca professional dels periodistes càmeres i 
repòrters per part de l'exèrcit israelià, que vulnera el dret a la 
informació de l'opinió pública mundial. Els atacs a la llibertat 
d'informació són els més greus des de la guerra de 1967 ja que 
és el primer cop que la premsa no pot entrar a les ciutats 
palestines. L'exèrcit israelià ha dissolt a Betlem, amb gasos 
lacrimògens, un seguici de periodistes i càmeres de TV, 
arribant fins i tot a ametrallar l'hotel on s'hostatgen els 
informadors. L'objectiu és obvi: evitar que es conegui 
l'actuació de les tropes d'Ariel Sharon, que busquen l'extermini 
de la resistència palestina.Per això, la denúncia contra el 
Govern d'Israel per obtaculitzar la tasca de la premsa és 
indissociable a la crida per evitar noves masacres que afectem 
tota mena de civils, personal sanitari i alguns repòrters. L'SPC 
s'ha afegit a les iniciatives convocades per diverses entitats 
per aturar la brutal repressió contra el poble palestí.   
 
 

La Contrareforma de CiU a la CCRTV, una victòria 
pírrica 

Un mes després de la destitució de Miquel Puig com a director 
general de la CCRTV, el procés de contrareforma forçat pel 
govern de CiU es a punt d'acabar formalment, amb el 
nomenament d'Eugeni Cabanes com a director de Catalunya 
Ràdio. Queda pendent un càrrec "fàctic" que pot ser clau, el 
de Secretari General de la Corporació, que pot passar de ser 
eminentment de caire empresarial (com ho era quan l'ocupava 
Josep Manuel Ferrer Pagès) a retornar a "enllaç" polític amb 
determinades productores afins a la ideologia que, sens dubte, 
volen que tingui la Corporació. El consens de "segon nivell" 
sobre la figura de Cabanes al Consell d'Administració i a la 
Comissió de Control no amaga que un cop més han primat els 
criteris polítics, el "mal menor" davant la involució desfermada 
des de l'entorn d'Artur Mas, però menystenint les raons 
professionals i de competència per dur endavant unes 
empreses que no necessiten "l'anar fent", com ara estan 
condemnades fins a les eleccions, sinó un estímul per a 



consolidar-les que només podria venir de garantir la seva 
independència. Algun "lobby" de pressió diu que en el partit de 
la CCRTV hi ha hagut "empat", i demanen victòria per 
golejada. Els direm  que la resistència ha evitat els "mals 
majors" i que estem disposats a defensar l'aconseguit i a 
reconquerir el terreny perdut. Tenim la raó professional i la 
de la societat, que es mereix uns mitjans realment públics, i 
no governamentals.   
 

III jornades sobre llibertat d'expressió: El periodisme 
als països islàmics 

No és només coincidència que, en la crítica situació en què es 
troba actualment l'Orient Mitjà i la imatge dels països 
Islàmics,  les III Jornades sobre la Llibertat de Premsa al Món, 
coorganitzades pel Sindicat de Periodistes de Catalunya 
juntament amb d'altres organitzacions solidàries de 
periodistes, tractin aquest any de la llibertat de premsa a 
aquest malmesos indrets del món. I és que quan hi ha una 
situació de conflicte, poder expressar-se lliurament esdevé un 
acte més que heroic. Dels periodistes en temps de guerra, dels 
drets humans i dels mitjans de comunicació als països islàmics 
ens parlaran, doncs, diversos periodistes provinents d'aquelles 
zones en el marc d'aquestes jornades que tindran lloc al 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i al Col·legi de 
Periodistes els dies 2 i 3 de Maig per tal de commemorar el Dia 
Mundial de la Llibertat de Premsa. Com a "plus", comptarem 
amb la presència de la Nawal al Saadawi, l'escriptora egípcia 
processada per exercir la seva llibertat d'expressió i propagar 
el seu pensament feminista, proposada aquest any com a 
candidata al Premi Nacional de Catalunya.   
 

Estudi sobre el paper de les dones als mitjans de 
comunicació 

A l'actualitat, la majoria dels mitjans de comunicació del món 
estan dirigits per homes. Si bé algunes dones han tingut accès 
als llocs de lideratge als mitjans, els homes prenen la majoria 
de les decissions sobre el que és o no notícia. A més, les dones 
no ocupen càrrecs directius als mitjans de comunicació en les 
proporcions que reflecteixin la seva representació a la 



societat. La IWMF (International Women's Media Foundation), 
als Estats Units, ha realitzat un informe sobre la posició que 
ocupen les dones als mitjans de comunicació de tot el món a 
l'any 2000, analitza els obstacles i dificultats que a les quals 
han de fer front les dones periodistes als mitjans i estudia els 
canvis que les aquestes podrien aportar als mitjans de 
comunicació en el futur. Un informe molt interessant que us 
recomanem des de la Secretaria de la Dona i que es troba a: 
www.iwmf.org/resources/spanish.splr.htm   
 

Agressions del GIL a un periodista andalús 

Membres del Grupo Independiente Liberal (GIL), que lidera 
Jesús Gil, van agredir dissabte passat dia 20 d'abril el 
corresponsal del diari El Mundo a Màlaga, José Carlos 
Villanueva, qui va patir ferides de diversa consideració de les 
quals va haver de ser atès en un centre hospitalari. El Sindicat 
de Periodistes d'Andalusia (SPA), al qual pertany el company 
Villanueva, ha denunciat "el covard atac, en un nou intent de 
fer callar les veus independents que mostren als ciutadans els 
preocupants successos que es produeixen a Marbella des de fa 
anys i que tenen com a protagonista a Jesús Gil i el seu equip 
de govern". L'SPA es mostra convençut sobre "la indubtable 
relació entre els insults i amenaces que Gil ha proferit en 
diverses ocasions contra Villanueva i l'agressió de què ha estat 
objecte".   
 

Violència contra els treballadors de la premsa de 
Veneçuela 

Els treballadors de la premsa de Veneçuela, durant els 
esdeveniments que van sacsejar el país dies enrera, van ser 
objecte d'una violència salvatge i que va culminar amb 
l'assassinat de Jorge Tortosa, reporter gràfic del Diario 2001. 
També van ser ferits Jonathan Fleitas, periodista del vespertí 
Tal Cual i Luis A Hernández, periodista de l'Agencia Ven-Press. 
El secretari general del Sindicato de Periodistas del Paraguay 
(SPP), Alfredo Martínez, en un comunicat emès arran dels fets 
ha recordat el clima d'enfrontament del president Hugo 
Chávez amb els professionals de la informació, qui, 
deliberadament, va anar creant un sentiment d'animadversió 



cap als treballadors de la premsa, i en especial cap a la 
població més indefensa, que va haver de sortir al carrer. 
L'SPC es solidaritza amb les víctimes d'aquesta situació, 
especialment amb els companys de professió i coincideix amb 
la denúncia feta pels companys paraguaians, veïns i testimonis 
de primera línia dels esdeveniments a Veneçuela, que aquests 
fets "constitueixen un greu atemptat contra el dret a la 
llibertat d'expressió i a la llibertat d'informació que té el poble 
veneçolà, perquè silenciant els periodistes, el que finalment 
es pretén és que la societat no estigui informada del que 
succeeix, una cosa molt pròpia dels règims totalitaris.   
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