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1 i 3 de maig, dues cares de la mateixa lluita
L'SPC ha fet una crida conjunta per participar als actes de l'1 de
maig, Festa del treball, i del 3 de maig, Dia internacional en

defensa de la llibertat de premsa. Sempre hem vinculat les dues
dates, perquè creiem que són dues cares de la mateixa moneda.
Cada any ens hem definit reivindicant unes condicions de treball
dignes per als informadors, i les llibertats professionals bàsiques
per satisfer el dret a la informació de la ciutadania i que les
legislacions democràtiques reconeixen. Ara, però, la guerra
d'Iraq ha permès constatar amb més cruesa que mai la justícia
d'aquest plantejament. L'assassinat de José Couto per part de
les tropes nord-americanes i la mort de Julio A. Parrado han
anat acompanyats d'informacions sobre les precàries condicions
laborals amb què molts professionals de la informació fan una
feina tan important per a la societat.
L'any passat es va demostrar de quina manera la força dels
treballadors feia retrocedir la reforma laboral que el Govern del
PP volia imposar. La vaga general també va treure per primera
vegada al carrer el clam social unànime per una informació no
manipulada. La crisi del Prestige i la guerra d'Iraq han estat
utilitzades pels responsables de molts mitjans per mentir i
distorsionar la realitat. Un grup de professionals d'arreu del món
han estat a Bagdad per explicar el que els invasors no volien que
se sabés. L'assassinat de Couso no és un accident, tret que qui
va ordenar l'atac contra l'Hotel Palestine fos l'únic ciutadà del
planeta que no sabia que allà hi havia tota la premsa
internacional. La mort de Couso mostra també la manca de
respecte als seus treballadors per part de les empreses de
comunicació, que no dubten a enviar-los al conflicte més
sagnant encara que no tinguin la cobertura social exigible. Els
sindicats de Periodistes fa 10 anys que denunciem que més del
40% dels professionals de la informació espanyols estan en una
situació laboral similar. «

"Paraules Contra la Guerra" continua la seva denúncia contra la
violència bèl·lica
Els actors, directors i autors teatrals catalans continuen
realitzant cada dilluns a les vuit del vespre les lectures
dramatitzades de textos contra la violència, la por i la guerra.
L'SPC dóna ple suport a aquesta iniciativa per continuar
denunciant els horrors d'una guerra inacabada malgrat que hi
hagi qui insisteixi a fer-nos creure el contrari. Aquests actes es
porten a terme a Barcelona, a la plaça del Rei, i l'entrada és
lliure. El dia 5 de maig es llegiràJohnny va agafar el seu fusell,
de Dalton Trumbo, a la qual entre d'altres participaran, sota la
direcció de Pep Planas, els actors Mingo Ràfols, Alex Casanovas i
Miquel Garcia. Les persones que vulguin informació sobre la

programació de les lectures poden demanar-la a les adreces
electròniques següents: xusestruch@jazzfree.com o
enricmajo@hotmail.com «

Els sindicats nord-americans de periodistes reclamen a Rumsfeld una
investigació sobre els atacs als periodistes a Iraq
Els sindicats nord-americans de periodistes han reclamat al
secretari de defensa dels EUA, Donald Rumsfeld, que obri una
investigació sobre els atacs contra els periodistes que cobrien la
guerra d'Iraq i, concretament, sobre el que va causar la mort a
tres periodistes -un d'ells José Couso, de Tele 5- a l'Hotel
Palestine de Bagdad. El 9 d'abril passat, els representants de
The Newspaper Guild-CWA, d'American Federations of Television
and Radio Artist, de la National Association of Broadcast
Engineers and Technicians, la National Writers Union, la
National Writers Guild of America East i l'AFL-CIO, Department
for Professional Employees (que agrupen milers de periodistes
als EUA) van enviar una carta a Rumsfeld en la qual li
comunicaven "la nostra greu consternació pels incidents en els
quals han resultat morts o ferits diversos periodistes que
cobreixen la guerra d'Iraq. Periodistes d'arreu del món estan
horroritzats per les notícies sobre l'atac a l'Hotel Palestine del 8
d'abril, seu no oficial de la premsa internacional a Bagdad".
A l'escrit s'exigeix "una investigació independent urgent sobre
aquests incidents" i també "una reunió urgent amb
representants del Pentàgon per discutir com prevenir tragèdies
com aquestes". Per a més informació, es pot consultar la pàgina
web de la Federació Internacional de Periodistes (FIP),
www.ifj.org «

Les Jornades per la Llibertat d'Informació al Món analitzaran el
periodisme crític als EUA
Els dies 5 i 6 de maig se celebraran al Museu d'Art Contemporani
de Barcelona (MACBA) les IV Jornades per la Llibertat
d'Informació al Món, en commemoració del Dia Mundial de la
Llibertat de Premsa. L'SPC convida el conjunt de la professió a
assistir a la trobada que enguany versarà sobre "Periodisme
crític als EUA". L'objectiu de la trobada és escoltar la veu dels
periodistes que als Estats Units trenquen el monolitisme
informatiu que caracteritza els grans mitjans de comunicació,
que aposten per un exercici de la professió lliure i crític amb el
poder i l'statu quo mediàtic. Entre els participants hi ha Tina

Rosenberg, editorialista de The New York Times i premi
Pulitzer; Sheri Herndon, d'Indymedia; Rai Moses, redactora en
cap d'AlterNet.org i Greg Ruggiero, editor literari i expert en
ràdios comunitàries.
Les jornades estan organitzades per la Coordinadora per la
Llibertat d'Expressió de la qual, entre altres organitzacions de
periodistes, hi ha el Sindicat. Es pot trobar més informació
sobre les jornades a la pàgina web:
www.solidaritaticomunicacio.org/4jornades/promot.html «

Els fotògrafs de l'SPC exposen a Perpinyà
L'SPC ha acceptat la invitació de la Federación de Asociaciones y
Centros de Españoles Emigrantes en Francia (FACEEF) per
muntar una exposició col·lectiva de fotògrafs de l'SPC a la
denominada Visa Off a la seu del centre espanyol de la FACCEF
a Perpinyà. És una exhibició paral·lela al prestigiós certamen de
la Visa pour l'image que té lloc durant la primera quinzena de
setembre. Els temes seran diversos i aniran des de qüestions
d'actualitat fins a les retrospectives. El nombre de participants
de l'SPC, a l'espera de tancar la participació definitiva, és d'una
desena de fotògrafs, als quals s'unirà, en qualitat de convidat
d'excepció, Manel Armengol que, a més de les populars i
històriques fotografies de la transició que van donar la volta al
món, exposarà una visió global de la seva trajectòria
professional.
Aquesta invitació a la Visa Off és el primer pas de col·laboració
dels centres espanyols a França amb l'SPC i la resta
d'organitzacions que conformen la Federació de Sindicats de
Periodistes (FeSP) i que es vol estendre a altres activitats
artístiques amb els col·lectius de la Catalunya Nord i de tot
França. «

L'SPC se solidaritza amb el periodista marroquí Ali Lmrabet
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) vol mostrar la seva
solidaritat amb el periodista Ali Lmrabet, director de la
publicació Demain Magazine per haver criticat en una entrevista
concedida al diari Avui el govern del seu país. Lmrabet criticava
en aquesta entrevista el rei Mohamed VI i defensava el dret
d'autodeterminació del poble saharauí. El periodista ha estat
acusat "d'ultratge a la persona del rei Mohamed VI, d'atemptar
contra el règim monàrquic i d'atemptar també contra la

integritat territorial".
L'SPC considera que aquesta actitud del govern marroquí és un
greu atemptat contra la llibertat d'expressió. No és la primera
vegada que el Marroc intenta fer callar la veu d'aquest
periodista crític amb el règim del país magribí. L'SPC ofereix a
Ali Lmrabet el seu suport i la seva solidaritat en aquest nou atac
de què és objecte per part del Govern marroquí i del rei
Mohamed VI. «

La Comunitat de Madrid obliga a repetir les eleccions a RNE per
haver marginat l'SPM
La Conselleria de Treball de la Comunitat de Madrid ha admès el
recurs interposat pel Sindicat de Periodistes de Madrid per no
haver estat acceptada la seva candidatura a les eleccions
sindicals a Ràdio Nacional d'Espanya (RNE) per un defecte de
forma. La interlocutòria, signada per l'àrbitre dels processos
d'eleccions, declara nul·la "la decisió de la mesa de no donar
per vàlida la candidatura de l'SPM, com també la de tots els
actes posteriors, amb la conseqüent retrotracció en el moment
de proclamació definitiva de candidatures entre les quals cal
incloure la del sindicat impugnant".
Les eleccions a RNE es van celebrar el 26 de març passat i van
donar inicialment la victòria a UGT, que va obtenir 9 delegats al
comitè d'empresa. L'SPM no va poder concórrer als comicis
perquè la seva candidatura va ser impugnada per un defecte
formal lleu el qual la mesa no va permetre corregir durant el
termini corresponent. «

Victòria de l'SPA-FeSP a EFE Màlaga i Sevilla
El Sindicat de Periodistes d'Andalusia (SPA) ha guanyat les
eleccions sindicals celebrades a les delegacions de l'Agència EFE
a Sevilla i Màlaga on ha aconseguit el lloc de delegat de
personal en litigi. A Màlaga, la candidata de l'SPA va obtenir el
100% dels vots, mentre que el de Sevilla va obtenir el suport del
84% de la plantilla (21 vots a favor i quatre en blanc). Amb
aquests resultats, la Federació de Sindicats de Periodistes
(FeSP) es consolida, amb cinc representants, com a tercera
força sindical a nivell estatal de l'Agència EFE, ja que als dos
d'Andalusia cal afegir els tres que l'SPC té a Catalunya. «

Les bonificacions als autònoms en les cotitzacions a la Seguretat
Social
Entre les diferents mesures que el Govern del PP està introduint
i que l'SPC està analitzant per pronunciar-se públicament, hi ha
la que fa referència a la rebaixa de les cotitzacions per als
autònoms que estan generant força confusió per la manera com
han estat presentades. La rebaixa del 75% de les cotitzacions a
la Seguretat Social per part dels autònoms que ha anunciat el
Govern, només fa referència a les de les persones menors de 30
anys que es donin d'alta a partir d'ara i només s'aplicarà en els
tres primers anys. «

La FIP demana al Govern colombià protecció per als periodistes
amenaçats
La Federació Internacional de Periodistes (FIP) ha demanat al
Govern colombià que ofereixi un nivell adequat de protecció als
periodistes d'Arauca amenaçats per la guerrilla i pels grups
d'autodefensa. La FIP ha mostrat la seva preocupació per
aquesta qüestió, perquè aquest any han mort ja tres periodistes
a Colòmbia. El secretari general de la FIP, Aidan White, ha
assegurat que "el perill al qual s'enfronten aquests informadors
és inacceptable" i ha reclamat al Govern que "adopti les
mesures necessàries perquè els grups il·legals armats deixin de
tenir els periodistes com a blanc".
Els setze periodistes als quals fa referència la FIP han aparegut
a llistes negres de persones per assassinar. Vuit han aparegut en
una relació feta pública per les FARC i deu han estat amenaçats
per les AUC. Els dos primers d'aquesta segona llista ja han estat
tirotejats. Quan els periodistes van veure el seu nom en
aquestes llistes van demanar protecció a les autoritats locals
d'Arauca, que els van dir que no tenien mitjans suficients per
brindar-los aquest servei. Aquesta és una regió petrolera que
està essent disputada, des de finals de l'any passat, entre els
grups guerrillers i els grups d'autodefensa sense que el Govern
hagi pogut prendre el control de la zona d'una manera efectiva.
Els periodistes amenaçats són Carmen Rosa Pabón, Lizneira
Roncancio, Yineth Pinilla, Hernán Morales, Henry Colmenares,
William Reyes, José Antonio Zocadagui, Carlos Pérez, Emiro
Goyeneche, Rodrigo Avila, Narda Guerrero, Ángel María León,
Miguel Ángel Rojas, Zorayda Ariza i Luis Guedes. «

La FEP fa una crida als fotògrafs a boicotejar la gira de Peter Gabriel
La Federació Europea de Periodistes (FEP) -la secció europea de
la FIP- ha fet una crida als fotògrafs perquè boicotegin la gira
del cantant Peter Gabriel. El motiu d'aquesta petició, segons el
comunicat de la FEP, és per l'actitud mostrada per l'artista per
controlar la feina d'aquests professionals, als quals només
permet treballar si abans firmen un restrictiu contracte que la
FEP no dubta a titllar de "mesquí, incoherent i al marge de les
lleis internacionals".
Aquest contracte estipula que les imatges "només es poden fer
des de determinades perspectives, que només es poden utilitzar
en determinats mitjans i fer algunes previsions respecte la
cessió dels drets d'autor". La FEP continua afirmant que aquest
document "reflecteix una mentalitat mesquina" i contradiu
algues disposicions de les normatives europees sobre drets
d'autor. Per a més informació, podeu accedir a la següent
adreça electrònica:
http://www.ifj.org/publications/press/pr/030429boycott.html.

«
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