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El Col·legi d'Arquitectes, condemnat per l'acomiadament de dues
treballadores del gabinet de premsa



El magistrat Salvador Díaz Molina, titular del Jutjat del
Social número 24 de Barcelona, ha considerat improcedent
l'acomiadament de les periodistes Elisabet Vilalta i Marta
Vallribera per part del Col·legi Oficial d'Arquitectes de
Catalunya (COAC), practicat per aquesta institució el 31 de
desembre de 2002. Vilalta i Vallribera estaven adscrites al
seu gabinet de premsa i desenvolupaven la seva feina dins
de les dependències del Col·legi a Barcelona.

El COAC va al·legar durant el judici que es tractava d'una
relació mercantil ja que hi havia un contracte firmat entre
les parts que així ho establia. El jutge, en canvi, afirma
que "es donen les circumstàncies establertes a l'Estatut
dels Treballadors perquè la relació es vegi immersa dins
d'un contracte ordinari de treball". La sentència també
nega el punt de vista empresarial de considerar la relació
com un arrendament de serveis perquè el treball "es feia
des de la seu col·legial, en dependència directa dels
responsables del Col·legi, amb mitjans materials i
personals posats a la seva disposició per l'empresa, i
incloent les actores en tota l'estructura empresarial a tots
els efectes, com ara vacances i permisos, tiquets per al 
menjar, inclusió en el compte de correu de l'empresa,
horari fix diari, retribució fixa mensual..."

El procés electoral celebrat al COAC l'any passat va
comportar el relleu en l'equip director de la institució.
L'arribada dels nous 
responsables va comportar que alguns dels treballadors del
Col·legi fossin despatxats, circumstància que ara els
tribunals han titllat d'irregular. Vilalta i Vallribera no van
ser les úniques persones que van patir aquesta situació ja
que també hi van passar altres extreballadors del COAC
que també han portat el cas als tribunals.

Entre aquests hi havia altres persones assignades al gabinet
de premsa, entre elles la responsable del departament,
Anna Galceran. L'SPC celebra aquesta sentència perquè la
pretensió de considerar la tasca en un gabinet de premsa
com una relació mercantil és una qüestió amb la qual el
Sindicat sempre ha discrepat i confia que aquesta resolució
judicial serveixi per reduir l'elevat índex de precarietat
que hi ha al sector. «

 

L'SPC guanya les eleccions a Catalunya Ràdio



La candidatura de l'SPC va ser la més votada a les eleccions
sindicals a Catalunya Ràdio, celebrades el 30 de maig
passat. D'un total de 13 membres del comitè d'empresa,
l'SPC ha aconseguit 9 delegats, i CCOO, l'altra llista, 4. Els
resultats van ser 164 vots per a l'SPC i 84 per a CCOO. La
participació ha estat d'un 69%, la més alta de les darreres
convocatòries.

Fa quatre anys, i després de candidatures conjuntes
anteriors entre CCOO i SPC, la llista unitària es va
presentar només amb les sigles CCOO, tot i que en el seu si
hi havia membres de l'SPC. Amb aquests resultats, l'SPC és
la força sindical majoritària a tres de les empreses filials
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió: Catalunya
Ràdio, CCRTV-Interactiva i TVC-NetMedia.  «

 

La Plataforma Cultura i Espectacles contra la guerra diu que "No
callarem"

La Plataforma Cultura i Espectacles contra la guerra ha
reafirmat la seva voluntat de seguir les mobilitzacions
contra el Govern iniciades en motiu de la guerra d'Irak. El
"No a la guerra" ha deixat pas al "No oblidem" i al "No
callarem". La Plataforma considera que "malgrat que el
resultat de les darreres eleccions sembla que no ha passat
factura al Partit Popular i, per tant, tampoc al govern de
l'Estat espanyol, el bagatge d'actuacions d'aquest govern i
partit pel que fa als darrers mesos, continua sent el que és.
És a dir: d'una banda, una manera de fer obscurantista en
la desgràcia del Prestige a Galícia, tot venent una
informació allunyada de la realitat -fins a l'extrem de negar
evidències-, i d'una altra banda una política
d'enfrontament constant amb la coalició que governa el
País Basc, exhibint un gran menyspreu per la Institució,
jugant al maniqueisme de posar-los al mateix sac que els
terroristes i amb una falta absoluta de diàleg".

La Plataforma afegeix que "no podem callar ni callarem
davant d'aquesta degradació de la democràcia.
Continuarem fent ús de la nostra eina, la paraula, per tal
de combatre la prepotència que ostenta aquest govern que
fa un mal ús d'una majoria que esdevé absolutista. La
medalla, millor dit, la taca amb què nosaltres el guarnim
per bel·licista, gens dialogant i poc democràtic, també se
l'ha guanyada a pols". La Plataforma, després de la
multitudinària representació de 1.000 versos contra la 



guerra del passat 16 de juny a Barcelona, a la plaça del
Rei, ha obert un parèntesi en les mobilitzacions en el marc
de la campanya "No callarem" que reemprendrà després de
l'estiu. «

 

L'SPC exigeix l'alliberament immediat d'Alí Lmrabet

El Sindicat de Periodistes de Catalunya i el conjunt
d'organitzacions que formen part de la Federació de
Sindicats de Periodistes (FeSP) exigeixen a les autoritats
marroquines l'alliberament immediat del periodista Alí
Lmrabet, objecte d'una injusta persecució a causa de les
seves opinions crítiques sobre el règim marroquí i que, a
causa d'això, ha estat condemnat a quatre anys de presó,
rebaixats després a tres. L'SPC i la FeSP confien que
aquesta mesura s'apliqui quan abans millor, sobretot un
cop que el periodista ha donat per acabada la vaga de fam
que va iniciar el 6 de maig passat. Aquest fet no suposarà
en cap cas una menor pressió sobre el règim marroquí ja
que la mobilització continuarà fins que Lmrabet no
recuperi la llibertat.

Alí Lmrabet s'ha convertit en un símbol de la llibertat
d'expressió al Marroc i la prova més palpable que en aquest
país no hi ha llibertat d'informació i d'opinió. L'SPC
participa en el Comitè de Suport a Ali Lmrabet a través del
qual canalitzem les nostres accions en suport del
periodista. Reclamem de les autoritats espanyoles una
pressió més decidida (com fan en d'altres instàncies
institucionals d'arreu del món) per aconseguir que
l'alliberament de Lmrabet sigui un fet com més aviat
millor. Des de l'SPC volem convidar el conjunt de
periodistes a solidaritzar-se amb el col·lega marroquí i
demanem que doneu suport econòmic a la campanya que
està desenvolupant el Comitè de Suport d'Alí Lmrabet. Ho
podeu fer ingressant en el compte corrent obert 
expressament per a aquesta qüestió amb el número 2100
0883 73 0200193838. Si ho feu des de l'estranger, abans del
compte esmentat cal posar el número swift "CAIXESBBXXX".
«

 

Els sindicats de periodistes volen que la societat s'impliqui en la
reforma dels mitjans públics de comunicació

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) considera



que és imprescindible que la societat s'impliqui en una
reforma dels mitjans públics de comunicació que impedeixi
la manipulació de la informació en benefici dels governs de
torn. Per això, la FeSP ha elaborat el document "Per la
reforma democràtica dels mitjans públics de comunicació",
presentat el 14 de juny passat, en el qual es reclama com a
urgent i prioritari "el canvi en el marc legislatiu d'aquests
mitjans que, tot traïnt l'esperit constitucional, estableix un
model governamental en la seva gestió i control, i desoïnt
les recomanacions comunitàries, ni defineix la missió de
servei públic de comunicació, ni el seu finançament, ni la
democratització en el seu funcionament".

Per als sindicats de periodistes és fonamental la pressió
professional, sindical i social per trencar el cercle viciós
establert entre les formacions polítiques, que denuncien la
manipulació informativa i el control partidista quan
l'exerceixen d'altres, i no quan ho fan els propis. Aquest
necessari "pacte d'Estat" s'ha de tornar a plantejar amb
contundència davant el pròxim cicle electoral, però la
pressió social ha de ser determinant per evitar una
continuació de l'enfrontament partidista habitual quan es
plantegin els debats per reformar els nostres mitjans
públics. En aquest compromís, la FeSP i l'SPC estaran en
primera línia en un procés que valorem sense marxa enrera
de cara a aprofundir els valors democràtics de la societat.
«

 

Es constitueix la Unión de Profesionales de la Comunicación de
Canarias, el sisè sindicat de la FeSP

El 21 de juny passat es va celebrar a la Universitat de La
Laguna (Tenerife) el Congrés Constituent de la Unió de
Professionals de la Comunicació de Canàries (UPC-C). Fèlix
Díaz va ser escollit com a secretari general del nou sindicat
encapçalant una Junta Executiva de la qual també en
formen part Inmaculada López Medina (vicesecretària
general), Leoncio González Martín (Actes), José Torres
Guillén (Administració i Finances), Fernando Pérez León
(Acció Sindical), Leopoldo Pérez Díaz (Salut Laboral i
Seguretat en el treball), Cándida González Afonso
(Formació) i Sol Rincón Borobia (Dona).

El sindicat canari compta amb un centenar de
preafiliacions a les illes de Tenerife, La Palma, La Gomera i
Hierro, la meitat de les quals es van fer efectives a
l'assemblea constituent de La Laguna. En el mateix acte, la



UPC-C va aprovar incorporar-se a la Federació de Sindicats
de Periodistes (FeSP), que d'aquesta manera integra ja sis
organitzacions autonòmiques, a Catalunya, Madrid,
Andalusia, Balears, La Rioja i Canàries. «

 

Campanya de la dreta contra el Sindicat d'Estudiants

El Sindicat d'Estudiants (SE), una de les organitzacions que
va col·laborar amb l'èxit de les mobilitzacions a instituts i
universitats contra la guerra de Iraq, ha aconseguit el que
semblava impossible: posar d'acord el PP i el PNB. Aquests
dos partits nacionalistes de dretes han sancionat l'SE amb
multes que arriben fins a gairebé 142.000 euros! Els motius
són tan greus com enganxar cartells per convocar una vaga
a Salamanca (300 euros), el llançament d'ous i l'aparició
d'unes pintades a la seu del PP de Guadalajara que
s'atribueixen a quatre membres de l'SE (6.000 euros), o 
organitzar manifestacions. Una d'aquestes, el 29 d'octubre
de l'any passat a Vitòria contra la LOCE, pot acabar amb
una multa de 30.000 euros. No sembla que sigui una
casualitat que les sancions els hagin estat notificades a
final de curs, quan l'SE té poques possibilitats de
reaccionar. L'estratègia sembla clara, ofegar el Sindicat
d'Estudiants per la via econòmica. «

 

L'SPM aconsegueix dos delegats a RNE

El Sindicat de Periodistes de Madrid (SPM) s'ha convertit en
la 
tercera força sindical a Ràdio Nacional d'Espanya a Madrid,
després d'aconseguir 73 vots que li van comportar dos
delegats al nou comitè d'empresa en les eleccions
celebrades el 27 de maig passat. La candidatura més
votada va ser la d'UGT, amb 215 vots i 8 delegats al
comitè. A continuació van seguir CCOO (138 i 5), APLI (71 i
2), USO (50 i 2) i CSIF (48 i 2).uer

Cal recordar que les eleccions a RNE es van haver de
repetir ja que les autoritats laborals van estimar el recurs
de l'SPM, que havia estat exclòs per un defecte de forma
que se li va impedir reparar dins del termini. Amb aquests
comicis, l'SPM entra per primera vegada al comitè
d'empresa de RNE i reforça la presència dels sindicats
professionals dins de RTVE. També s'ha aconseguit un
representant al Comitè de Salut Laboral de RNE.  «



 

El Mundo, condemnat per vulnerar la llibertat d'expressió d'un
periodista del diari

El diari El Mundo ha estat condemnat pel titular del Jutjat
Social 
número 11 de Madrid, Segismundo Crespo Varela, a
indemnitzar el 
periodista Francisco Frechoso amb 11.990 euros, per haver
vulnerat el dret de llibertat d'expressió del periodista,
redactor en cap de Tancament del rotatiu. Frechoso, que
és afiliat a l'SPM, va denunciar el diari després que la
direcció li negués el permís per continuar participant a la
tertúlia de Tele5 La mirada crítica després que el
periodista critiqués l'actuació dels responsables d'El Mundo
durant la vaga general del 20-J. Frechoso s'havia referit als 
intents de l'empresa perquè una edició del diari fos
distribuïda fos com fos. El jutge estima que no hi ha cap
raó que justifiqui la decisió adoptada per l'empresa i que,
per tant, els indicis aportats pel demandant són suficients
"per declarar la lesió del dret fonamental a expressar i
difondre les seves opinions, pensaments i idees tal com
estableix l'article 20 de la Constitució". «

 

El setmanari Época acomiada dos periodistes que anaven a
presentar-se a les eleccions sindicals

Els periodistes del setmanari Época Óscar López Fonseca,
cap de la secció de Política, i José María Vera, cap
d'Internacional, han estat acomiadats per l'empresa, que
ha al·legat "causes econòmiques". Els dos informadors
portaven 14 i 18 anys respectivament a la revista i
pretenien convocar eleccions sindicals a les quals pensaven
presentar-se com a candidats. L'empresa els ha
indemnitzat amb 20 dies per any treballat. El dia 30 de
maig, sense avisar-los amb el termini que marca la llei, els
van lliurar les cartes d'acomiadament, en les quals se'ls
deia que la decisió responia "a la greu situació econòmica i
al resultat francament deficitari" de l'empresa, que té una
plantilla de 43 treballadors.

L'any passat, l'editora va voler posar en marxa un
expedient de regulació d'ocupació, però l'assessoria
jurídica contractada per l'empresa els va aconsellar de
fer-ho de mica en mica "perquè és més barat". Així, en dos



mesos ja ha despatxat tres persones. Les causes
econòmiques són difícilment justificables quan,
recentment, ha contractat dues persones més amb la
categoria de subdirectors. Per a més informació, a la
pàgina web de l'SPM (www.sindicato-periodistas.es) «

 

Persecució política a Onda Jaén, emissora municipal

El Sindicat de Periodistes d'Andalusia (SPA) a Jaén ha
demanat a l'alcalde de la capital, nou president del Consell
d'Administració d'Onda Jaén, que doni suport als
treballadors d'aquesta emissora municipal de ràdio i
televisió. Des de l'SPA s'exigeix respecte pels treballadors
dels mitjans públics, la missió dels quals és informar
sotmesos exclusivament als principis d'objectivitat i
pluralitat, davant les pressions exercides per les persones
que ostenten el poder polític a les institucions i les
empresespúbliques. Els treballadors de l'emissora han estat
objecte d'atacs per part dels responsables de l'emissora i
dels de la principal productora privada que treballa per a
l'ens municipal. Per això, l'SPA reclama a l'alcalde de Jaén
que intervingui i garanteixi la pluralitat i el dret a la
discrepància a Onda Jaén. «

 

Vaga general dels periodistes italians en defensa de la llibertat
d'informació

Els periodistes italians han secundat una mobilització
massiva per defensar la independència professional. El 95%
dels diaris va participar a la vaga convocada per la
Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) el passat dia
10 de juny, mentre que la que van fer els treballadors de la
ràdio i la televisió el dia 18 de juny també va tenir un
seguiment àmpliament majoritari. La vaga dels periodistes
italians és per "permetre als periodistes fer una informació
honesta, sense condicionaments ni interferències de cap
mena", segons afirmava en un article el secretari general
de la FNSI, Paolo Serventi Longhi. La convocatòria és la
resposta a la forçada dimissió del director d'Il Corriere 
della Sera, Ferruccio de Bortolila, la gota que va fer vessar
el vas de la paciència dels periodistes italians, en un
conflicte que fa temps que s'arrossega entre els
informadors i el govern italià. A la pàgina web de la FNSI
(www.fnsi.it), s'hi pot trobar tota la informació sobre
aquesta mobilització. Cal tenir present que està motivada

http://www.sindicato-periodistas.es
http://www.fnsi.it


exclusivament per una qüestió professional que no té res a
veure amb les reivindicacions salarials o de categories
laborals. «

 

 

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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