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Solidaritat a La Vanguardia amb una
redactora acomiadada

Els treballadors de La Vanguardia han aconseguit que
a una redactora que l’empresa volia acomiadar se li
regularitzés la seva situació amb un contracte fix. La
periodista en qüestió estava adscrita al Magazine i la
direcció la volia despatxar amb l’excusa que se li
havia acabat un contracte de substitució per
excedència amb el qual s’havia incorporat al rotatiu.
El comitè d’empresa va detectar algunes
irregularitats que envoltaven el cas, per la qual cosa
va exigir que a la treballadora se li fes un contracte
indefinit. Davant la negativa de la direcció a atendre
aquesta petició, el comitè va convocar una
assemblea, que es va celebrar el 18 de setembre
passat, per tractar aquest afer. Com el 18 de
setembre passat, per tractar aquest afer. Com que la
reunió s’allargava i no hi havia cap indici que hagués
d’acabar fins que es trobés una solució acceptable, a
primera hora de la nit, l’empresa va accedir a
contractar la redactora amb caràcter indefinit per la
qual cosa els treballadors van tornar a la seva feina i
el rotatiu va recuperar la normalitat.

L’SPC guanya les eleccions al diari
Sport
L’SPC va obtenir les nou places del comitè d’empresa
del diari Sport en les eleccions sindicals que es van
celebrar el 3 d’octubre passat. La llista de l’SPC és
l’única que es va presentar i va rebre 59 vots del
total de 79 que va haver-hi. Els 20 restants van ser en
blanc. El nou comitè d’empresa ja ha celebrat la
primera reunió i ha escollit Joan Pi com a president
de d’aquest òrgan de representació.

L’SPC presenta per primer cop una
candidatura pròpia a TV3
El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha preparat
per primera vegada una candidatura pròpia a les
eleccions sindicals de TV3. L’SPC s’havia presentat
fins ara en una candidatura conjunta amb CCOO, fruit
de les coincidències en conjuntures anteriors i que va
ser una experiència positiva. Ara, però, les dues
organitzacions han decidit anar per separat a causa
de divergències tàctiques internes, que s’han traduït
en la crida de CCOO de TV3 a l’afiliació de redactors
i ENG’s (periodistes amb càmera) que contradiu
l’opció de fa nou anys de CCOO de donar suport a
l’SPC. La llista de l’SPC inclou redactors i ENG’s,
càmeres, realitzadors i ajudants, grafistes, i ha rebut
també el suport de persones no afiliades al Sindicat.

La Confraria del Cava i Operación
Triunfo, contra Ràdio Sant Sadurní
Els periodistes de Ràdio Sant Sadurní van patir
restriccions per poder treballar en els actes de
coronació de la Reina del Cava, un show que la
Confraria del Cava d’aquesta localitat de l’Alt
Penedès organitza per celebrar l’anual Setmana del
Cava de Sant Sadurní que enguany va tenir lloc el
primer cap de setmana d’octubre. Acostuma a ser
una cerimònia amb un clar objectiu publicitari, per la
qual cosa es busca un personatge mediàtic com a
reclam televisiu. Aquest any la persona escollida ha

estat Gisela Lladó, la cantant catalana d’Operación
Triunfo, que es va presentar a la localitat amb un
gran seguici de seguretat. Amb la complicitat dels
responsables de la Confraria del Cava de Sant Sadurní
van posar tota mena d’impediments perquè els
periodistes de l’emissora municipal de la localitat
poguessin cobrir l’esdeveniment, cosa que va
provocar enfrontaments i discussions entre algun
d’aquests i el mànager de la cantant, que casualment
és el seu germà. Al cap d’Informatius de la ràdio li va
ser negada per part dels agents de seguretat privada
de la productora l’entrada al recinte on es
desenvolupava un dels actes. Només va poder
accedir-hi quan va intervenir l’alcalde de Sant
Sadurní per donar suport als membres de l’emissora
municipal. El Sindicat de Periodistes de Catalunya
rebutja el comportament mostrat pels responsables
de la Confraria del Cava i dels d’Operación Triunfo –
que fins i tot van dificultar que Gisela firmés
autògrafs al jovent de la localitat- i dóna total suport
als treballadors de l’emissora que estan tot l’any
cobrint l’actualitat del municipi i als quals, per tant,
no se’ls pot excloure per un caprici d’una estrella
mediàtica o d’algú del seu entorn a qui li han pujat
els fums al cap.

La censura a Internet, a partir del 12
d’octubre
El 12 d’octubre entra en vigor la Llei de Serveis a la
Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI),
més coneguda com la llei d’Internet. L’SPC i la
Federació de Sindicats de Periodistes han mostrat ja

anteriorment el seu rebuig al text aprovat perquè
suposa un greu atemptat a la llibertat d’expressió a
la xarxa i al dret a la informació. L’SPC i la FeSP
seguiran de prop el desenvolupament de la llei i dels
casos que es puguin donar susceptibles de vulnerar
aquests principis.

La FeSP critica els retalls a RTVE
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ha
criticat el projecte de pressupostos per a RTVE
elaborats pel govern central perquè Televisió
Espanyola, “el principal motor del conglomerat i el
més destacat aparell de preocupació polític i
empresarial, ha sigut seriosament damnificada amb
retalls per invertir i produir (…) Estem, com en la
sanitat i en l’ensenyament, inflitrats per tot arreu
d’enemics de l’empresa pública”. Els delegats i
representants sindicals de RTVE, a la seva reunió
anual del 5 d’octubre passat, van decidir realitzar un
seguit de mobilitzacions durant el pròxim mes de
novembre per tal de pressionar el Govern en el darrer
tràmit parlamentari abans de l’aprovació dels
pressupostos de l’Estat perquè s’augmentin les
dotacions per a la radiotelevisió pública. El plenari
de delegats va aprovar accions sindicals més fortes
abans de les eleccions de la primavera en suport d’un
model de mitjans públics més independents, de la
viabilitat econòmica de RTVE i de la Plataforma del
XVI Conveni. També es va aprovar una resolució
proposada per la FeSP per demanar al govern que tiri
endavant la proposta de llei de l’Estatut del
Periodista Professional.

La FeSP participa a la manifestació
del 5 d’Octubre a Madrid
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) va
participar el dissabte 5 d’octubre passat a la
manifestació que es va fer a Madrid en contra del
decretazo de retallada de les prestacions socials i
que ja va motivar la vaga general del 20-J. L’SPC va
tenir-hi una representació i tant el Sindicat com la
FeSP assumim com a nostre en la part que ens
correspon l’èxit que han suposat aquestes
mobilitzacions, ja que el Govern del PP ha retirat la
immensa majoria dels elements més conflictius del
decret. Donat l’elevat grau de precarietat dels
periodistes, la comunicació era un dels sectors més
seriosament afectats per les mesures que el Govern
havia començat a implantar. Ara cal veure fins on
arriba aquesta marxa enrera i quins seran els
elements que seguiran generant conflicte.

El cas de La Realidad es repeteix amb
El Siglo
La revista El Siglo viu ara en les seves pròpies carns
el que fa uns mesos va patir un setmanari de
Cantàbria, La Realidad, i que qualsevol dia podria
passar-li a qualsevol altra publicació de l’Estat
espanyol: una amenaça a la supervivència a causa de
l’execució d’una sentència condemnatòria en primera
instància que provoca indefensió. El Siglo va publicar
fa uns mesos un reportatge sobre un alt càrrec del
govern de Múrcia en el qual se li atribuïa que una
empresa seva hauria fet negocis gràcies al seu lloc a

l’administració autonòmica. Aquesta informació
també havia estat facilitada pels mitjans de
comunicació locals però l’alt càrrec en qüestió només
es va querellar contra El Siglo. La dada no es va
poder confirmar perquè el Parlament regional va
desestimar la petició d’investigació feta per
l’oposició. El jutjat que ha dirimit el cas ha
condemnat la revista a pagar 20 milions de pessetes
i, donat que la nova llei d’enjudiciament permet
l’execució de la sentència si la part actora ho
demana, això obliga a satisfer la sanció abans que la
resolució sigui ferma en la màxima apel·lació
possible. El Sindicat de Periodistes de Catalunya i la
Federació de Sindicats de Periodistes (FeSp)
expressen la seva preocupació per aquest fet perquè
genera indefensió dels periodistes a l’hora de
publicar les informacions de què disposen. L’SPC i la
FeSP, tal com ja van fer en el seu moment amb La
Realidad, es solidaritzen amb El Siglo i les persones
afectades per aquesta situació, com han fet ja molts
professionals de tot signe, i criden el conjunt de la
professió a prendre consciència d’aquest problema,
que pot suposar una greu amenaça per a un exercici
lliure de la professió.

Traves a la feina dels professionals de
la informació a Màlaga
El Sindicat de Periodistes d’Andalusia (SPA) ha
denunciat les traves que han patit alguns informadors
de Màlaga en l’exercici de la professió. Un dels casos
es va produir en ocasió d’una carrera cicloturista
contra la droga en la qual a un fotògraf se li va

impedir prendre imatges de la prova, fets que van ser
denunciats a la comissaria de Policia. El segon cas es
refereix a la detenció que la Policia Local de
Torremolinos va fer d’un càmera i d’un redactor de
Radio Televisión Victoria, per envaïr, suposadament,
“una àrea de seguretat” en la qual van treballar
sense problemes la resta de professionals. L’SPA ha
condemnat els dos successos “perquè són expressió
de la situació de desprotecció i inseguretat amb què
els periodistes han de fer la seva feina, ja sigui amb
greu risc a la seva integritat física o exposats a
decisions arbitràries de certs polítics”.

Tallers de formació de l’SPA
El Sindicat de Periodistes d’Andalusia (SA) ha
impulsat un programa de formació que suposa la
impartició d’uns tallers i que es desenvolupen a
Granada amb el suport de l’Ajuntament de la
localitat. El programa inclou seminaris sobre Protocol
i comunicació, Periodisme audiovisual, Fotografia
digital, Periodisme en campanyes electorals,
Producció radiofònica, Gabinets de premsa i
Comunicació interpersonal. Cadascun d’ells té una
durada de vuit hores. La iniciativa ja es va posar en
marxa abans de l’estiu i ara segueix amb el temari
ressenyat.

Els periodistes demanen que es limiti
el seu deure a testificar

Uns trenta mitjans de comunicació, entre ells The
New York Times, la BBC o la CNN, així com Reporters
Sense Fronteres, han demanat al Tribunal Penal
Internacional per a l’antiga Iugoslàvia, que limiti
estrictament la petició de testificar als periodistes a
aquells casos que sigui estrictament necessari.
Aquesta petició pretén, bàsicament, que no es posi
en perill els corresponsals de guerra. La sol·licitud
sorgeix després que un experiodista de The
Washington Post va ser obligat a declarar en contra
de la seva voluntat ja que entenia que forçar els
corresponsals de guerra a declarar davant la justícia
perjudica la seva credibilitat i la independència dels
periodistes, i suposa riscos per a l’exercici de la
professió

La FIP, contra l’empresonament d’una
periodista nord-americana
La Federació Internacional de Periodistes (FIP) ha
condemnat l’empresonalment d’una periodista nordamericana que es va negar a complir una resolució
judicial que l’obligava a entregar les notes sobre la
investigació que havia fet sobre un assassinat comès
fa quatre anys. La FIP afirma que el cas de Vanessa
Legget, que ha passat quasi un mes a la presó, és el
símbol d’un problema que cada dia és més greu a tot
al món i al qual s’enfronten els periodistes que són
sotmesos a una gran pressió de les autoritats perquè
entreguin notes, pel·lícules i qualsevol altre material
que pugui ajudar a la policia i a les autoritats
judicials. La FIP entén que “els escriptors i
periodistes tenen la responsabilitat ètica de defensar

les seves fonts d’informació i la integritat de les
seves activitats” i assegura que “les autoritats juguen
a un joc perillós quan comencen a decidir quins
periodistes i quins escriptors poden rebre la protecció
contemplada a la Constitució”. Aquesta darrera
afirmació respon a la posició dels fiscals nordamericans que s’han ocupat del cas, que al·leguen
que Legget, que feia un llibre sobre aquest succés,
no és periodista i, per tant, no està inclosa en les
lleis de protecció a la premsa.

