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Una nova llei per a la CCRTV, més necessària que mai

Els esdeveniments i pronunciaments de les últimes setmanes
al voltant dels nomenaments de càrrecs per a la CCRTV que
han fet córrer tants titulars no haurien estat tan agitats si
fos vigent una nova Llei de la corporació que marqués les



regles de joc, exigint el consens parlamentari o una majoria
qualificada per procedir, de manera directa o indirecta, a
l'elecció de la direcció general de la CCRTV. Com que no ha
estat així, i a més som a les portes d'unes eleccions
generals, ha estat inevitable que les formacions polítiques
actuessin d'acord amb els seus interessos, o si més no per
evitar que de la situació se n'aprofités el contrari. Res de
nou sota el sol: pocs creuen ja en actuacions despreses i
fora del càlcul partidista; seria com reclamar que no actués
la llei de la gravetat. Per això, precisament, l'SPC reclama
una nova llei per a la CCRTV, i la general de l'audiovisual,
per arribar a un acord parlamentari que garanteixi
l'actuació independent dels directius dels mitjans públics de
comunicació.

Mentre arriba la nova llei, que reclamem a totes les forces
polítiques per acabar amb les habituals picabaralles -ara
amb els protagonistes canviats-, la primera prova serà
l'elecció dels membres del nou Consell d'Administració. Com
que es continua lligat a l'antiga llei, sembla que l'elecció es
farà pels criteris tradicionals. L'SPC reitera que no ens valen
ni els caps de premsa ni els secretaris d'organització, ni
gent no preparada en el seu àmbit de competència, ni
figures que responguin només a la quota política. Dels
pròxims nomenaments per al consell d'administració en
traurem la primera pista de la voluntat dels partits
d'avançar cap a la independència dels mitjans que -com
indica el seu nom- han de ser públics i de tots. A la pàgina
web del Sindicat (www.sindicat.org) podeu trobar una
referència més àmplia a tot aquest afer. «

 

L'SPC és un dels promotors del Manifest per l'educació en
comunicació

La revista electrònica AulaMèdia va organitzar els dies 29 i
30 de gener la Trobada 2004 d'educació en comunicació que
enguany ha debatut sobre l'anàlisi crítica dels mitjans de
comunicació i la producció escolar dels missatges mediàtics
com a forma d'aproximació per conèixer i desmitificar els
mitjans. En aquest marc s'ha presentat el Manifest per
l'educació en comunicació amb la intenció de "sumar
esforços per democratitzar l'accés a la informació, donar
eines d'anàlisi davant la informació i així evitar
l'analfabetisme mediàtic i l'atonia cultural dels nostres
joves i infants", segons s'afirma en el document.

El manifest ha estat promogut per AulaMèdia, juntament
amb l'organització de professionals de l'educació i de la

http://www.sindicat.org


comunicació Mitjans, el Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC), el col·lectiu d'educadors i periodistes
Teleduca i la Unió Sindical de Treballadors de l'Educació de
Catalunya (USTEC-STEs). L'objectiu és que el nombre més
alt possible d'organitzacions i col·lectius de la comunitat
educativa i de la comunicació, com també persones a títol
individual, donin el seu suport per conscienciar tant els 
estaments públics com els mitjans de comunicació de la
necessitat de facilitar que els sectors més joves de la
societat disposin dels coneixements necessaris per
incorporar-se a la societat de la informació amb la
capacitat crítica i d'anàlisi suficient perquè no els
converteixin en un subjecte passiu i manipulable de la
informació. El manifest es pot consultar i signar per mitjà
de la pàgina web: www.aulamedia.org/manifest. «

 

L'IPC a Catalunya supera en mig punt l'estatal

Amb vistes a la revisió salarial dels convenis o la negociació
de nous pactes laborals, recordem que l'IPC de l'any 2003 a 
Catalunya ha estat del 3,1%, mig punt per sobre del
percentatge estatal, que ha estat del 2,6%. Cal fer notar
que la diferència de l'augment de preus a Catalunya
respecte de la mitjana estatal cada cop és més desfavorable
als treballadors catalans. Així, l'any 2000 l'IPC a Catalunya
va ser del 4,2%, mentre que a Espanya era del 4%. L'any
2001 va ser del 2,8% i del 2,7% respectivament, mentre que
l'any 2002 l'increment va ser del 4,3% a Catalunya i del 4% a 
Espanya. És per això que, des de l'SPC recomanem que, allà
on sigui possible, es plantegin augments salarials, sigui en 
conveni o en revisió anual, i es faci a partir dels paràmetres
a Catalunya, perquè en cas contrari suposa una pèrdua del
poder adquisitiu cada cop més notòria. «

 

La nostra precarietat, la teva desinformació, lema d'una
campanya de l'SPC

L'SPC té a disposició dels seus afiliats i del conjunt de la
professió unes xapes en les quals s'hi ha imprès el lema La 
nostra precarietat és la teva desinformació. La intenció és
que els periodistes llueixin aquesta xapa en els diferents
actes en els quals participen (rodes de premsa,
presentacions, conferències, mítings electorals...) per tal
d'informar el conjunt de la societat que l'alt nivell de 
precarietat que hi ha als mitjans de comunicació no
afavoreix que els periodistes puguin fer correctament la

http://www.aulamedia.org/manifest


seva feina i que, si a vegades la ciutadania considera que el
seu dret a la informació no està prou garantit, és perquè les
condicions laborals dels professionals de la informació no
són les més adequades per exigir a les empreses
l'observança dels principis deontològics més bàsics. Per
sufragar les despeses d'elaboració de les xapes, l'SPC les
posa a la venda al preu d'un euro per unitat. Les podeu
aconseguir passant per la seu del Sindicat o demanant-les
als representants de l'SPC a les empreses. «

 

El Grup Prisa acomiada la tercera part dels treballadors del diari
econòmic Cinco Días

L'empresa editora del diari econòmic Cinco Días ha 
comunicat als representants dels treballadors la intenció
d'acomiadar 43 dels seus 120 treballadors en els seus
diferents centres de treball. L'empresa argumenta "motius
econòmics" per tirar endavant aquest objectiu. Els afectats
són 14 periodistes de Madrid, 7 en altres centres de treball
-un d'aquests a Catalunya-, i la resta, 22 persones, són
treballadors de les àrees de gestió. L'assemblea ha rebutjat
aquesta decisió de l'empresa que, no obstant això, ja l'ha
començada a aplicar. Els treballadors han proposat un pla
alternatiu a partir de baixes incentivades, fet que el diari
no ha acceptat, perquè tem que puguin marxar més
periodistes dels que necessita per poder treure el diari. La
Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) mostra el seu
rebuig a aquesta iniciativa i a la manca de voluntat de
diàleg mostrada per l'empresa per trobar una sortida
negociada. «

 

La FeSP denuncia la manipulació informativa a RNE

La secció sindical estatal de la Federació de Sindicats de
Periodistes (FeSP) d'RTVE ha denunciat que les cotes de
distorsió informativa a Ràdio Nacional, a les portes de les
properes eleccions legislatives, estan arribant a uns nivells
mai vistos. En el comunicat emès amb data 24 de gener,
s'afirma que "els manipuladors que han ocupat RNE estan
assolint els seus 'millors moments': els editorialistes es
mostren més, els opinadors es tornen virulents en extrem, i
tot fa molta més pudor. La legalitat, la informació, el
pluralisme, la llibertat, la igualtat, la imparcialitat i
l'objectivitat estan per terra en aquest final de mandat
absolutista del PP".



La secció sindical d'RTVE se centra inicialment en
l'informatiu matinal de la ràdio pública estatal, España a las
8 - Buenos días. Explica que el 17 de desembre, el
presentador Jiménez, després de començar amb el temps,
enfronta enginyosament la bona previsió meteorològica
amb "la borrasca històrica plana sobre el mapa polític
d'Espanya, amb diversos focus d'especial intensitat". Per al
presentador Jiménez, el primer d'aquests focus és
Catalunya, on el pacte de govern que ha permès la
investidura de Maragall és "inquietant". I diu que "nosaltres,
com és natural, li donarem (a Maragall) els tradicionals cent
dies per valorar els seus actes de govern, però no podem
passar per alt la seva declaració d'intencions, el programa
que ha presentat, que ja ha estat emès i que parla... d'una
consulta popular d'impossible encaix constitucional... El
segon focus d'intensitat d'aquesta tempesta política, que
podria afectar fins i tot el futur d'Espanya com a nació, és
el País Basc, on hem sentit a parlar d'una insòlita negociació
subterrània entre dirigents del PNB i els de Batasuna... I,
per si no n'hi ha prou, en aquest estat de coses, el president
de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha baixat a l'arena
reclamant per a la seva comunitat, per a Andalusia, una
agència tributària pròpia... Un element més d'agitació en
les mogudes aigües, cada cop més turbulentes, del primer
partit de l'oposició, un PSOE debilitat..."

A la pàgina web del Sindicat (www.sindicat.org) es pot
llegir íntegre el contingut del comunicat. Aquesta situació
avala un cop més una de les reivindicacions principals del
Sindicat de Periodistes de Catalunya i del conjunt 
d'organitzacions que conformen la FeSP, que és la reforma
dels mitjans públics, qüestió a la qual, fins ara, s'han
compromès gairebé tots els partits amb excepció del PP i
de CiU.«

 

El comitè d'empresa d'Antena 3 TV denuncia la campanya
antisindical dels directius de la cadena

El comitè d'empresa d'Antena 3 TV ha denunciat que
l'empresa ha endegat una campanya de desprestigi contra
els representants dels treballadors tant de manera externa
com interna. Els directius de la cadena han mantingut
reunions amb mitjans de comunicació "per oferir
fonamentalment la seva parcial versió de les causes i
l'execució de l'Expedient de regulació d'ocupació aprovat
pel ministeri de Treball el mes de novembre passat. El
comitè d'empresa assegura que "la direcció està orquestrant
una campanya de rentat de cara destinada a minimitzar les
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greus conseqüències que les seves arbitràries decisions han
ocasionat als treballadors i a la marxa de la mateixa
empresa".

Altres iniciatives desenvolupades pels responsables del
canal privat són "els esmorzars que el conseller delegat,
Maurizio Carlotti, ha organitzat amb treballadors de l'àrea
d'Informatius, teòricament de caràcter conciliador, en els
quals intenta justificar els acomiadaments i criticar
l'actitud del comitè d'empresa davant una plantilla
desmotivada, condicionada per la por de perdre el seu lloc
de treball en futures iniciatives d'extinció de contractes, i
hostil, com és lògic, als membres de la direcció actual". Els
representants dels treballadors asseguren en el seu
comunicat que a Antena 3 TV es viu "un clima de repressió",
situació de la qual detalla alguns exemples.

El primer és la restricció a Internet i l'anul·lació de
qualsevol correu electrònic que no sigui el gestionat per
l'empresa "per impedir la comunicació amb l'exterior sense
prèvia fiscalització". Es denuncia també la creació d'un
comitè editorial (del qual formen part el conseller delegat
Maurizio Carlotti; la directora d'informatius, Gloria Lomana;
el president d'Onda Cero, Javier González Ferrari; i el
president d'Antena 3 TV, José Manuel Lara Bosch) per
controlar els continguts informatius, especialment durant el
període de campanya electoral, en una cadena on sempre
s'han avortat tots els intents per propiciar l'existència d'un
estatut de redacció per garantir la independència dels
periodistes i salvaguardar el dret a la informació de la
ciutadania. Finalment, també s'assegura que el nivell de
contractació temporal "es manté en proporcions
desorbitades". «

 

Setè aniversari d'un assassinat impune

El 25 de gener passat es van complir set anys de l'assassinat
del fotoperiodista argentí José Luis Cabezas, els
responsables del qual encara no han estat detinguts.
Diverses organitzacions professionals i ciutadanes van
manifestar-se per mostrar "el nostre compromís amb la
continuïtat de la lluita per la justícia i contra la impunitat",
segons es deia a la convocatòria de la protesta. Aquestes
organitzacions, entre les quals hi ha la Unió de Treballadors
de Premsa de Buenos Aires (UTPBA), l'Associació de
Reporters Gràfics de la República Argentina (ARGRA) i la
Federació de Treballadors de la Comunicació (FETRACOM),
entenen que "l'aclariment de l'assassinat de Cabezas no pot 



ser una lluita corporativa ni aïllada sinó que, en un marc de
continuïtat, necessita una lluita col·lectiva de tota una
societat que faci front a la injustícia". L'SPC s'adhereix a les
accions dels professionals de la informació d'Argentina per
tal que es trobin els responsables d'aquest crim execrable i 
a la proclama feta pels organitzadors de l'acte que "no hi ha
democràcia sense justícia, no hi ha justícia sense veritat i
no hi ha veritat sense justícia". «

 

Reporters Sense Fronteres denuncia que l'any 2003 van morir 42
periodistes arreu del món

L'informe de l'any passat de Reporters Sense Fronteres (RSF)
diu que el 2003 va ser un any negre per a la professió.
Segons el balanç d'aquesta ONG, 42 periodistes van perdre
la vida durant l'any passat a diferents punts del planeta, un
mínim de 766 van ser detinguts, més de 1.460 van ser
agredits o van ser objecte d'amenaces i més de 500 mitjans
de comunicació van ser censurats.

Com a xifra comparativa, el 2002 van morir 25 periodistes,
el nombre d'arrestats detectat va ser de 692, mentre que el
nombre de periodistes atacats o amenaçats va ser de 1.420.
La xifra de mitjans censurats va ser de 389. A data d'1 de
gener d'enguany, hi ha 124 periodistes empresonats arreu
del món i 61 ciberdissidents també tancats en centres
penitenciaris. L'informe complet es pot consultar a la
pàgina web de Reporters Sense Fronteres, www.rsf.org. «

 

La FeSP ja té operativa la pàgina web

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ja té la seva
pàgina web, que és www.fesp.org. En aquesta pàgina hi ha
tota la informació sobre l'activitat de la FeSP i enllaç
directe amb les webs de tots els sindicats que en formen
part. Aquesta pàgina es nodreix tant de les activitats i les
iniciatives que genera ella mateixa com de les que duen a 
terme cadascun dels sindicats de periodistes que hi ha a
l'Estat espanyol: Canàries, Madrid, Andalusia, Balears i la
Rioja. Al mateix temps, recordem que la pàgina de l'SPC
(www.sindicat.org) ha estat renovada fa poc per tal de
fer-la més amena, àgil i manejable. «

 

Objectiu: la pau, 34 dies inoblidables, novetat editorial

http://www.rsf.org
http://www.fesp.org
http://www.sindicat.org


S'ha posat a la venda el llibre Objectiu: la pau, 34 dies 
inoblidables, editat per Edicions 62. És un recull de les
fotografies que Jordi Play va fer durant les diverses
mobilitzacions que va haver-hi a Barcelona contra la invasió
de l'Iraq. Les imatges estan acompanyades amb un text
explicatiu del periodista Toni Soler. «

 

 

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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