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El 15 de desembre, festa pel Xè aniversari de l'SPC

El proper dilluns 15 de desembre l'SPC farà la festa de



celebració del Xè aniversari que culminarà un seguit
d'actes que s'han desenvolupat al llarg de l'any per
commemorar l'esdeveniment. La festa tindrà lloc a la sala 
Luz de Gas, al carrer Aribau 246, de Barcelona, a partir de
dos quarts de deu del vespre. El grup Hotel Cochambre
amenitzarà la vetllada en la qual hi haurà diverses
sorpreses. L'entrada costarà 3 euros, que es destinaran a
sufragar les despeses d'organització i a la Plataforma
Cultura i Espectacles contra la Guerra, amb la qual hem
col·laborat estretament en els darrers mesos i la qual en
aquesta ocasió ens ha ajudat en les tasques de preparació
de la festa.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya es va fundar el 19 de
juny de 1993, en un Congrés celebrat al Centre Cívic de les
Cotxeres de Sants. Al llarg d'aquests anys, l'SPC s'ha 
convertit en l'organització predominant a les redaccions
dels mitjans de comunicació de Catalunya i ha jugat un
paper important en l'aparició de nous sindicats de
periodistes a diferents comunitats autònomes de l'Estat
espanyol. La festa és per celebrar els èxits aconseguits i per
agafar forces per obtenir-ne de nous, que no és poca la
tasca que queda per fer. Us hi esperem!! «

La CCRTV, en capella

La incertesa al voltant de la formació del nou govern català
es reflecteix en la situació que viuen les empreses de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Com que
la passada legislatura no es va canviar la llei de la
corporació que, calcant l'Estatuto de RTVE de 1980 atorga
al govern la competència de nomenar el director general i
deixa a l'oposició el peixet d'enviar al Consell
d'Administració representants seus en un òrgan sense
gairebé competències, ara, tant TV3 com Catalunya Ràdio i
altres empreses estan pendents del resultat final del govern
per saber "a qui pertanyeran". Tot això, per ser clars i sense
embuts, malgrat les parafernàlies verbals sobre la
independència dels mitjans, etc., que fins i tot el PP escriu
en el seu programa electoral.

I no sols això: ens consta que en les negociacions entre
partits per formar govern, la CCRTV és una de les àrees més
cobejades, com si es tractés d'un departament més del
govern. La qual cosa ens fa dubtar legítimament de la
voluntat dels representants de la sobirania popular de ser
conseqüents amb les propostes d'independència, neutralitat
i servei públic de veritat que correspon als mitjans de
comunicació dependents de la Generalitat. Si s'està pel
consens, perquè la CCRTV respongui sobre tot als interessos



de la societat i s'assembli una mica al paper que juga la BBC
al Regne Unit, les converses sobre la Corporació s'haurien
de fer en el marc d'uns acords parlamentaris, i no en les
negociacions per formar govern.

Mentrestant, i fruit de la politització i la partidització
d'origen, i d'haver desaprofitat fa dos anys (en el moment
del cessament de Miquel Puig com a director general)
l'oportunitat de canviar-ho, a TV3 i a Catalunya Ràdio es viu
en una paralitzadora provisionalitat que afecta projectes
tan ambiciosos com el Canal 3/24. Provisionalitat que en
uns mitjans independents no hauria d'existir, i que 
evidencia el problema de fons dels mitjans públics, fins i
tot si es tracta, com en aquest cas, dels menys degradats i
dependents dels que hi ha al conjunt d'Espanya. «

Ja es pot veure la nova pàgina web del Sindicat

El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha renovat la seva
pàgina web per tal de fer-la més àgil i accessible. L'adreça
continua essent la mateixa de sempre, www.sindicat.org i
ja és operativa en aquests moments. L'SPC confia que
aquesta renovació serveixi per informar més puntualment i
millor, no només de les activitats del Sindicat, sinó de tot el
que sigui actualitat en el sector, com també que tothom
pugui accedir al més ràpidament possible al punt de vista
de l'SPC sobre aquestes qüestions. A la web s'hi poden
trobar també les notícies que hi ha en aquest butlletí
electrònic, algunes d'elles ampliades. «

L'Estatut del Periodista Professional torna a estavellar-se al
Congrés en contra de la majoria absoluta i la desraó del PP

El Ple del Congrés dels Diputats va rebutjar, en la sessió
celebrada el 9 de desembre passat, amb els vots en contra 
del PP i l'abstenció de CiU, la proposta d'Izquierda Unida de
crear un Estatut del periodista professional per garantir la
independència dels periodistes i els seus drets i deures, per
tal de fer realitat el dret a la informació de la ciutadania
que consagra l'article 20 de la Constitució. El resultat de la
votació va ser de 112 vots a favor de la proposició d'IU, 158
en contra (PP) i 15 abstencions (CiU). El portaveu d'IU al
Congrés, Felipe Alcaraz, va argumentar que actualment "no
hi ha cap limitació a la patologia de la concentració", no
està regulat el secret professional, no hi ha consells de
redacció, ni un control real dels mitjans públics dels quals
va dir que "haurien de portar el lideratge comunicatiu". Va
recalcar que la falta de desenvolupament de l'article 20 de 
la Constitució fa que aquest no passi de ser "una declaració
retòrica", atès que només s'ha regulat la clàusula de

http://www.sindicat.org


consciència, però de manera "anèmica", amb la qual cosa és
ineficaç. Alcaraz va acusar el PP d'impedir aquest
desenvolupament per la seva actitud "ultraliberal",
contrària a regular, amb la qual cosa ens trobem "davant la
llei de la selva comunicativa", i va advertir que, sense uns
periodistes independents, no hi ha informació objectiva a
cap país, i en aquest encara no està legislada".

El diputat del PSOE Luis González Vigil va defensar
arguments similars i el de CiU, Pere Grau, va defensar la
necessitat de trobar "entre tots" una solució per a la
situació dels periodistes "a la peça" i els freelance, però va
destacar que per a això és necessària una negociació amb
els empresaris, que hauria d'haver estat un dels elements
per configurar les bases d'aquesta proposició de llei. El
portaveu del PP a la Comissió de Control d'RTVE, Alejandro
Ballestero, va explicar que el seu grup votava en contra de
la iniciativa perquè, "després d'esbocinar-la, crec que
crearíem encara més problemes dels que resoldríem", no
només per qüestions formals, sinó de fons, ja que afecta
normes de caràcter orgànic. Ballestero va recalcar que,
davant la independència dels periodistes, hi ha "dos
enfocaments": el del PP, que és el "liberal", i el que aposta
per la regulació, del qual va dir que és "absolutament
pessimista, no confia en les persones, en la societat, en els
professionals".

L'SPC deplora un cop més l'actitud mostrada pel Govern del
PP, insensible als vents que bufen de tota Europa, que fa
anys que tenen la figura del periodista professional regulat
en el marc de les respectives legislacions democràtiques. El
Sindicat de Periodistes de Catalunya insta tots els grups
parlamentaris que tinguin l'acompliment de l'article 20 de la
Constitució com una de les qüestions prioritàries per a la
propera legislatura i demana al conjunt de la professió que
tingui en compte la negativa del PP a resoldre els
problemes del sector a l'hora de decidir el seu vot en les
properes eleccions legislativesdel mes de març. A la pàgina
web del Sindicat podeu trobar més informació sobre el
debat parlamentari sobre l'Estatut del Periodista 
Professional, que va durar una hora escassa. «

L'SPC saluda l'aparició d'un nou mitjà, l'edició de Barcelona d'El 
Punt

El 30 de novembre passat va sortir per primera vegada al
mercat l'edició de Barcelona d'El Punt. L'SPC dóna la
benvinguda a aquest nou mitjà i li desitja tots els èxits
possibles perquè això, al marge dels efectes positius que té
sobre la pluralitat informativa de Barcelona i Catalunya,



redundarà també en benefici dels seus treballadors. El
Sindicat, doncs, felicita els impulsors d'aquesta iniciativa i
encoratja tots els seus protagonistes a desenvolupar la seva
tasca i a assumir les seves responsabilitats amb el màxim
encert possible. «

Conciliar la vida laboral i familiar: una tasca impossible per a les
periodistes?

Amb aquest títol tindrà lloc el proper 16 de desembre a les
19 hores al Col·legi de Periodistes de Catalunya una taula
rodona que servirà per presentar les conclusions de
l'Enquesta a les dones periodistes de Catalunya sobre la
conciliació de vida familiar i laboral. L'enquesta ha estat
enviada recentment per la secretaria de la Dona de l'SPC, i
ha estat contestada per un centenar de dones periodistes
que treballen a diferents mitjans catalans. A banda de
presentar els resultats de l'enquesta, que considerem força
interessant a falta d'acabar de computar les darreres dades,
l'acte comptarà amb la participació de: Montserrat Puig,
presidenta de l'ADPC, Carme Porta, diputada d'ERC al
Parlament, Àngels Marín, col·laboradora de La Vanguardia i 
autora del llibre !Se acabó¡, sobre la situació de la dona
amb relació a la vida laboral; Joana Ortega, presidenta de
l'ICD, i Elena Tarifa, secretària de la dona de l'SPC, que
presentarà les conclusions. L'SPC considera aquesta qüestió
de vital importància i demana al conjunt de la professió que
assisteixi a l'acte, al final del qual hi haurà un debat que
esperem que sigui com més enriquidor millor. «

L'enquesta sobre els periodistes a Internet revela la precarietat
amb què es viu al sector

El 40% dels periodistes que treballen a Internet ho fan sense
cap tipus de contracte laboral. Aquesta és una de les
conclusions de l'enquesta realitzada entre el Grup de
Periodistes Digitals (GPD) i el Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) per conèixer la situació laboral i
professional al sector de la informació digital. Segons
l'informe, els periodistes que treballen en aquest àmbit es
queixen, entre altres coses, dels baixos salaris, de les
jornades excessivament llargues i de la manca de cobertura
social per la feina que fan. Una altra crítica és la manca de
formació per part de les empreses per poder-se adaptar a
les constants innovacions tecnològiques que hi ha a
Internet.

Els resultats d'aquesta consulta es poden trobar a la pàgina
web del Sindicat (www.sindicat.org) i també a la del GPD
(www.periodistesdigitals.org). «

http://www.sindicat.org
http://www.periodistesdigitals.org


Els assistents al Fòrum Social Europeu de París mostren interès
per les propostes de l'SPC

La delegació que va assistir a l'FSE va constatar el creixent
interès sobre els temes que ens preocupen en els fòrums
socials, com també l'absoluta sintonia entre les demandes
de la nostra organització i les reivindicacions del moviment
altermundialista en els temes de comunicació, drets
laborals i professionals dels periodistes, i sobre el dret a la
informació de la ciutadania. Les propostes de la delegació
de l'SPC i la FeSP van rebre un ampli suport a les taules on
hem pogut participar. Els contactes han sigut molt positius,
tant com a punt de trobada amb moltes organitzacions de
periodistes d'arreu de Europa, com amb altres
organitzacions socials sensibilitzades amb els nostres
problemes. De París hem portat un ampli ventall de
projectes de col·laboració amb altres organitzacions que
esperem que tirin endavant i dels quals us tindrem
informats puntualment. Hem confirmat que els temes que
ens afecten a nosaltres com a col·lectiu susciten interès en
les organitzacions altermundialistes i que ells també
pensenque un altre món serà possible amb uns altres
mitjans de comunicació. «

El comitè d'empresa d'Antena 3 TV recorre l'aprovació de l'ERO
per part del ministeri de Treball

El comitè d'empresa d'Antena 3 TV ha presentat davant el
ministeri de Treball i Afers Socials un recurs contra la
resolució de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) del
7 de novembre passat en la qual aprovava l'acomiadament
de 215 treballadors. En l'escrit presentat pels representants
sindicals s'afirma que la decisió administrativa que
s'impugna no ha valorat ni ha examinat no només la
documentació aportada pel comitè sinó fins i tot la que va
lliurar la mateixa empresa ni els informes elaborats per la
Inspecció de Treball ni els dictàmens de les conselleries de
Treball de diverses comunitats autònomes.

Els treballadors insisteixen en el seu recurs que "les
suposades pèrdues comptables de l'any 2002 no tenen el seu
origen i causa en l'activitat econòmica corrent del negoci de
l'empresa, sinó en unes despeses extraordinàries netes fetes
per l'empresa, de caràcter puntual i conjuntural, destinades
a fer provisions de fons a altres empreses del grup,
especialment Publi3 SA, després de l'adquisició d'Onda Cero
Ràdio". En la instància lliurada al ministeri, el comitè
afirma també que la resolució de l'Administració vulnera
l'Estatut dels treballadors. «



El PSOE es compromet a regular la professió periodística i a
legislar sobre els drets laborals dels informadors

El secretari general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero,
s'ha compromès a defensar la promulgació de l'Estatut del
periodista professional i de la Llei de drets laborals dels
periodistes. El líder socialista va assumir aquest compromís
en una conferència sobre el dret a la informació celebrada
pel seu grup parlamentari al Congrés dels Diputats el 25 de
novembre passat. En aquest acte van intervenir els 
representants de diverses organitzacions de periodistes,
entre els quals hi havia el secretari general de la Federació
de Sindicats de Periodistes (FeSP), Enric Bastardes.

L'Estat espanyol és gairebé l'únic país de la Unió Europea
que no disposa d'una legislació específica per garantir el
dret a la informació de la ciutadania i per establir quins són
els drets i els deures dels periodistes. Això fins ara no ha
estat possible perquè cap força parlamentària no ho havia
assumit dins la seva agenda política. Ara aquesta qüestió ha
esdevingut una de les prioritats per a gairebé tots els
partits, excepte el PP que ha utilitzat la seva majoria
parlamentària per defensar el dret a la informació de la
ciutadania de manera similar a la manera com ho fan els
països del nostre entorn democràtic, entre els quals hi ha
Portugal, que ho va legislar l'any 1999, és a dir, 24 anys
després de la caiguda de la dictadura, és a dir quasi dos
menys dels que fa que a Espanya es van celebrar les
primeres eleccions democràtiques. «

L'SPIB i la FeSP s'oposen al tancament de Som Ràdio, l'única
emissora en català a l'arxipèlag

El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) i la
Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) han mostrat el
seu rebuig pel tancament de Som Ràdio, l'única emissora en
català de l'arxipèlag. La decisió del govern autonòmic, que
presideix Jaume Matas (PP), suposa acomiadar 10
periodistes de la plantilla i deixar 20.000 oients sense la
seva freqüència de referència. Es tracta d'un acte que
afecta brutalment la llibertat d'expressió. Es retalla la
pluralitat informativa, destrossa els drets dels treballadors
-la política de foment del treball dels joves- i desdiu
greument el procés legal de normalització de l'ús de la
llengua catalana i la seva música. És l'obertura d'un abisme i
una enorme passa enrere cap el paisatge dels mitjans i un
cop moral i personal inqualificable als professionals
foragitats.



Com a reacció a l'actitud del govern balear, s'ha creat a les
illes una associació per defensar el manteniment de la
ràdio. La Plataforma Som i Serem per la Continuïtat de Som
Ràdio ha redactat un manifest al qual es pot donar suport a
través de la pàgina web www.somiseremradio.org. En 
aquest text es diu, entre altres coses, que l'emissora "ha
tingut un paper fonamental com a plataforma de promoció
d'autors i intèrprets de les Illes Balears, de tots els estils i
gèneres i ha estat una eina clau en la difusió de la música
feta en la nostra llengua". També s'afirma que Som Ràdio
"ha acomplert amb professionalitat i rigor les tasques 
informatives pròpies d'un mitjà de comunicació públic i s'ha
convertit en un referent per a molts ciutadans de les 
Balears". «

El periodista marroquí Alí Lmrabet torna a iniciar una vaga de
fam

Els periodistes marroquins Alí Lmrabet i Mohamed el Hourd
van iniciar el 30 de novembre passat una vaga de fam que,
en el cas del primer, ja és la segona d'aquest any. Lmrabet
ja en va fer una del 6 de maig al 23 de juny passats per
protestar contra la condemna que li va ser imposada per un
tribunal marroquí que el va considerar culpable d'un delicte
d'ultratge al rei Hassan II. El periodista encara no s'ha
recuperat dels efectes d'aquesta vaga, perquè té una
úlcera, pateix problemes de ronyó, pertorbació de la visió i
problemes de mobilitat a la part dreta del cos, tot plegat,
bàsicament, a causa de no rebre tractament mèdic.
Lmrabet i El Hourd han denunciat que són víctimes
constantment del fustigament per part dels funcionaris
penitenciaris, especialment del director del centre, Adelati
Belghazi, a qui acusen d'haver donat ordres de vigilar
estretament les seves passes. Fa uns dies, van ser
instal·lades a la cel·la d'Ali Lmrabet tres antenes per
interferir els telèfons mòbils, el soroll de les quals li
impedeix dormir i li provoquen fortíssims mals de cap. La
FeSP se solidaritza amb els dos periodistes i exigeix a les
autoritats marroquines que deixin de perseguir els delictes
d'opinió, un fet totalment inadmissible en qualsevol política
basada en el respecte als drets humans. «

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