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L'SPC participa en els actes de suport al periodista marroquí Ali
Lmrabet

El Sindicat de Periodistes deCatalunya s'ha adherit als actes



de suport al periodista marroquí Ali Lmrabet, que està
essent jutjat a Rabat acusat d'injúries al règim marroquí i a
la monarquia. L'SPC demana al conjunt de la professió que
participi en la recollida de firmes que s'ha organitzat en
favor d'aquest periodista, a través de l'adreça d'Internet
www.petitiononline.com/lmrabet/petition.html. El
Sindicat, que va prendre part en la concentració que es va
fer dimarts 20 de maig passat davant la seu del consolat del
Marroc a Barcelona, condemna l'actitud del Govern d'aquest
país perquè considera que es tracta d'un atac a la llibertat
d'expressió i al dret a la informació. «

 

L'SPC celebra el seu Xè aniversari amb un dinar

Entre els actes previstos amb motiu del Xè aniversari del
Sindicat de Periodistes de Catalunya, s'ha organitzat un
dinar coincidint aproximadament amb les dates de creació
d'aquesta entitat, el proper dissabte, 7 de juny, a la Casa
de Colònies Can Bosc, a Sant Iscle de Vallalta (Maresme).
Aquesta és la primera de les celebracions de caràcter festiu
preparades, si bé el conjunt d'actes que el Sindicat
organitza s'emmarquen en la commemoració de l'aniversari.

Es pretén que sigui una jornada lúdica del conjunt d'afiliats
al Sindicat i de la resta de professionals que ens vulguin
acompanyar en aquesta celebració. El preu del dinar és de
22,50 euros (a banda, hi ha un menú infantil de 9 euros).
Les persones que hi vulgueu assistir us podeu posar en
contacte amb la Secretaria del Sindicat, per telèfon
(93.412.77.63), o bé per correu electrònic
(spc@sindicat.org) «

 

Vaga a Canal 9 el 23-M contra la privatització

Pendents de resolucions judicials que puguin aturar el
procés de 
privatització i de canvis politics que podrien capgirar la
situació,els treballadors de Canal 9 no afluixen en la seva
lluita 
contra l'intent del govern del PP de substraure a la societat
valenciana un servei públic que ha finançat i que els
mateixos que 
l'han deteriorat ara volen passar a mans privades, això si,
amigues. L'últim dia de campanya electoral faran una vaga
de 24 hores, que tindrà el suport dels treballadors de la
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resta de ràdiotelevisions autonòmiques, i també de RTVE.
Concretament, s'ha fet una crida a aturar entre 10 i 15
minuts per manifestar també l'oposició a la sempre
endarrerida Llei de l'Audiovisual del ministre de Ciència i
Tecnologia, Josep Piqué, que preveu legalitzar la
possibilitat de privatitzar les RTV autonòmiques.

Per tant, es tracta de solidaritat i de protesta preventiva
davant una ofensiva contra el servei públic de
radiotelevisió que, a més, significa un atemptat al procés
de normalització del valencià, impossible d'assegurar des
d'un mitjà privat, pendent sobretot de l'audiència. Des del
comitè d'empresa de TV3 i els seus sindicats ja s'ha mostrat
la disposició a secundar les accions de suport a la televisió
veïna. L'SPC dóna ple suport a la convocatòria dels
treballadors de Canal 9. «

 

Debat electoral de la Plataforma Cultura i Espectacles contra la
Guerra amb els partits

El dia 7 de maig va tenir lloc una trobada de representants
dels partits polítics catalans amb membres de la Plataforma
Cultura i Espectacles contra la Guerra, de la qual forma
part l'SPC. Els actors Arnau Vilardebó, Carles Arquimbau i
Carme Sansa van intervenir-hi com a portaveus de la 
Plataforma, mentre que els representants polítics van ser
Àngel Miret (CDC), Antoni Castellà (UDC), Josep Maria
Carbonell (PSC), Jesús Maestro (ERC) i Joan Herrera (ICV);
tot i les diverses sol·licituds de la Plataforma, el PP no va
enviar-hi cap participant. Les qüestions que es van tractar
amb més profunditat van ser la política antibel·licista
davant els diferents conflictes al món i el desenvolupament
de fórmules per millorar el sistema de democràcia
participativa. La Plataforma té la voluntat de mantenir
contactes habituals amb els representants polítics.

D'altra banda, la Plataforma continua la seva activitat de
denúncia de la guerra de l'Iraq sota el lema "No oblidem".
Així, cada dilluns, a Barcelona, a la Plaça del Rei,
continuen les lectures dramatitzades de textos
antibel·licistes. Les obres que és previst llegir properament
són: el 26 de maig, Tots eren fills meus, d'Arthur Miller,
sota la direcció de Ferran Madico; el 2 de juny, Antígona,
de Salvador Espriu, dirigida per Jordi Blesa; el 9 de juny, 
Cabaret, dirigida per Nina, i el 16 de juny, 1000 versos per 
la pau, una selecció de textos feta pel Centre Català del
Pen Club i dirigida per Enric Majó. Totes les sessions són a



les vuit del vespre i d'entrada lliure.

El manifest "No oblidem" recorda les manifestacions
multitudinàries fetes arreu de Catalunya contra la guerra i
afirma que "la voluntat democràtica fou segrestada pel
grup parlamentari popular i el Govern de José María Aznar".
El text diu que "hi ha responsabilitats polítiques i no podem
permetre que ens enganyin amb campanyes publicitàries.
Ara tenim la primera oportunitat: les eleccions municipals. 
No t'oblidis. No oblidem. Per la salut de la democràcia, no
els votis". En el marc d'aquestes "Accions contra l'oblit", el
divendres 23 de maig la Plataforma ha organitzat diverses
accions amb actes a la plaça Sant Jaume (12 del migdia),
Plaça de Catalunya (7 de la tarda) i plaça del Rei (2/4 d'11
del vespre). «

 

Crítiques a Vallromanes i Maçanet per l'ús partidista de la ràdio
municipal

Les ràdios municipals de Vallromanes i de Maçanet han
estat denunciades al Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) perquè han estat utilitzades de manera partidista
pels equips de govern dels ajuntaments corresponents. En 
el primer cas, els grups de l'oposició, que també han fet
arribar la queixa a la Junta Electoral de zona i a la direcció
general de Mitjans Audiovisuals, afirmen que hi ha
nombrosos incompliments i expliquen que inicialment
l'emissora emetia 24 hores al dia, però que ara només emet
durant tres hores, dues de les quals es destinen a una
tertúlia organitzada per persones pròximes a l'alcaldessa
del municipi, Maria Cabot (CiU).

En el cas de Vallromanes Ràdio, el CAC encara no s'ha
pronunciat; en canvi, sí que ho ha fet davant les queixes
presentades per un dels grups de l'oposició de Maçanet amb
relació a l'emissora municipal, i ha fet pública una resolució
en la qual insta els responsables de la ràdio a garantir la
presència dels partits de l'oposició en l'informatiu local i
demana que s'aturin les desqualificacions contra els
representants del grup 9Maçanet. «

 

Repetició de les eleccions a RNE-Madrid

La direcció general de Treball de laComunitat de Madrid ha
donat la raó al Sindicat de Periodistes de Madrid (SPM), que



va presentar un recurs per impugnar les eleccions sindicals
que van tenir lloc a RNE perquè s'havien vulnerat els seus
drets en rebutjar la candidatura del Sindicat per un 
defecte de forma i en no permetre que rectifiqués dins del
termini previst. Per tant, el procés electoral s'ha hagut de
retrotraure en el moment de la proclamació de
candidatures, la qual cosa fa que en aquest moment a
RNE-Madrid també hi hagi campanya electoral pels comicis
sindicals que tindran lloc el proper dia 27 de maig i que
hauran de determinar la composició del comitè d'empresa,
format per 21 membres. Els resultats de les eleccions que 
han estat anul·lades per Treball van ser: UGT, 9; CCOO, 6;
APLI, 3; CSIF, 1, i USO, 2. L'SPM es presenta enguany per
primera vegada en aquest centre.  «

 

La FeSP entra amb dos representants al comitè intercentres de
l'Agència 'EFE

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ha
esdevingut la tercera força sindical al comitè intercentres
de l'Agència EFE, on hi té dos representants. Les dues
primeres són CCOO, que n'hi té vuit, i UGT, que n'hi té tres.
Els sindicats de la FeSP han guanyat les eleccions sindicals a
les delegacions de l'agència a Catalunya, Màlaga i Sevilla.
La FeSP confia que aquesta situació encara millorarà
gràcies a la seva presència en altres delegacions on els
comicis encara no s'han celebrat. «

 

L'SPIR guanya les eleccions sindicals al diari La Rioja i 
aconsegueix els primers delegats a comitès d'empresa

La candidatura del Sindicat de Professionals de la
Informació de la Rioja (SPIR) va ser la més votada a la mesa
electoral de la redacció en les eleccions celebrades al diari
La Rioja el 7 de maig passat. Aquest resultat li permet tenir
els dos primers representants sindicals en un dels principals
mitjans de comunicació d'aquesta comunitat autònoma i un
dels poquíssims que, pel nombre de treballadors, pot fer
eleccions sindicals. «

 

El Comitè antimanipulació continua fent el seguiment de la
informació a TVE



El Comitè antimanipulació de TVEcontinua aportant proves
de "les males pràctiques professionals" que han detectat.
En el seu darrer informe (número 9, del 17 de maig), es
critica el director dels serveis informatius de TVE, Alfredo
Urdaci, "pel seu entusiasme perfectament descriptible en la
narració de l'epopeia electoral del PP". Així, "a mesura que
passen els dies de la campanya aflora amb més nitidesa
l'espectacle d'uns telediaris posats quasi exclusivament al
servei de la desitjada i insegura victòria dels candidats
recolzats per José María Aznar", diu l'informe, i en aquesta
línia destaca "la sorprenent inauguració per part del
president del Govern de la primera travessa de l'AVE a
Toledo".

El Comitè antimanipulació va ser creat poques setmanes
abans de l'inici de la guerra de l'Iraq i continua treballant,
ara centrant-se en el que anomenen "males pràctiques
professionals" durant la campanya electoral. Si algú vol
disposar d'aquests informes, els pot demanar per correu
electrònic a la seu de l'SPC (spc@sindicat.org). «

 

Els artistes guanyen als periodistes per 6 a 4 en un partit de
futbol d'homenatge a Couso i Anguita Parrado

El diumenge dia 11 de maig va tenir lloc al municipi de
Rivas (Madrid) un partit de futbol entre un equip d'artistes i
un altre de periodistes en homenatge als dos reporters
espanyols morts a la guerra de l'Iraq, Julio Anguita Parrado
i Xosé Couso. Els artistes, l'equip dels quals era més
nombrós, la qual cosa els va permetre dosificar millor
l'esforç, van guanyar per sis gols a quatre. Entre els
vencedors de l'encontre destacava la presència d'Imanol
Arias, Guillermo Toledo, Wyoming, Juan Diego Botto, Ray
Garcia, Pedro Guerra i Luis Pastor, entre d'altres.

En el decurs de l'acte es va llegir un sonet de Vicente
Gisbert escrit al tanatori de la M30 de Madrid davant el cos
de Xose Couso i que també va ser llegit a Còrdova davant
les restes de Julio A. Parrado. Si voleu més informació
sobre el desenvolupament de l'acte, podeu consultar la web
del Sindicat de Periodistes de Madrid
(http://www.sindicato-periodistas.es) «

 

Crítiques a TVE per la suspensió de la retransmissió de la gala

mailto:spc@sindicat.org
http://www.sindicato-periodistas.es


dels premis Max

La decisió de TVE de no retransmetre la gala dels premis
Max, en què es guardonen els mèrits professionals en el
món del teatre, ha rebut fortes crítiques des de diversos
sectors, entre les quals destaca la de la Federació de
Professionals de les Arts Escèniques, la música i el Cinema
de Catalunya. Una de les entitats que forma part d'aquesta
federació, l'Associació d'Actors i Directors Professionals de
Catalunya (AADPC), considera que aquesta actitud "és de
revenja per part del PP envers el col·lectiu de la cultura i
l'espectacle a causa de l'oposició que hem mostrat en
contra de la política del PP en la guerra d'Iraq". Segons
l'AADPC, "aquesta retransmissió representa una de les
escasses atencions que TVE concedeix al món del teatre i
les arts escèniques, un sector de gran importància cultural,
però que necessita tots els recolzaments possibles per part
de les institucions públiques i els mitjans de comunicació".

En aquest escrit mateix s'afirma que "tractant-se d'una
televisió pública, (...) el compromís tant amb el públic com
amb el sector és ineludible" i "la decisió d'aquesta televisió
que paguem tots constitueix un greu incompliment dels 
seus deures i obligacions". L'SPC s'afegeix a aquestes
crítiques, ja que considera amb la seva actitud els
responsables de TVE castiguen el dret a la dissidència amb
el missatge oficial. «

 

 

Revisió lingüística: Traduït (http://traduit.com)

Us preguem que, si no voleu rebre aquest butlletí, respongueu amb "Baixa FIL DIRECTE" a l'Assumpte del missatge.
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