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L'SPC reclama a l'alcalde de Barcelona que depuri
responsabilitats en els incidents de Ciutat Vella

El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha demanat per



carta a l'alcalde de Barcelona, Joan Clos, que ordeni una
investigació oficial i depuri les responsabilitats que se'n
derivin dels incidents provocats pel grup antiavalots de la
Guàrdia Urbana de Barcelona el dijous 26 de febrer al
districte de Ciutat Vella, en ocasió del desallotjament d'un
immoble. L'SPC ja va emetre un comunicat el mateix dia 
dels fets en els qual criticava la desmesurada actuació de la
policia local que va causar lessions a un company càmera de
TVE i danys en l'equipament d'un fotògraf d'El Mundo. La 
responsabilitat dels incidents recau només en el grup
antiavalots de la Guàrdia Urbana que, tal com es deia al
comunicat, "va adoptar una actitud agressiva, amb
empentes i cops de puny contra els presents, la majoria
dels quals eren informadors, amb un tractament totalment 
vexatori contra els professionals".

Aquesta no és la primera vegada que aquest grup de la
Guàrdia Urbana protagonitza fets similars i és per això que
el Sindicat s'ha dirigit a la màxima autoritat municipal
perquè s'adoptin les mesures necessàries perquè no es
tornin a produir mai més situacions com aquesta. L'escrit a
l'alcalde ha estat enviat també al regidor de Seguretat i
Mobilitat, Jordi Hereu, així com als portaveus dels diferents
grups municipals. L'SPC entén aque aquesta actuació
comporta un greu menyspreu a la tasca dels informadors i
una vulneració al dret constitucional que té la ciutadania a
ser informada. L'intendent de la Guàrdia Urbana es va
disculpar davant d'un dels afectats i davant el secretari de
Fotògrafs i Drets d'Autoria de l'SPC, però entenem que
malgrat això, s'han de buscar responsabilitats als fets
viscuts perquè no són la primera vegada que succeixen i cal
evitar que es reproduexin. «

 

La renovació del consell d'administració de la CCRTV suscita la
frustració dels professionals.

La renovació del consell d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) ha generat crítiques
generalitzades de les organitzacions professionals, 
principalment el Sindicat de Periodistes de Catalunya i el
Col·legi de Periodistes. L'SPC va emetre el 17 de febrer
passat un comunicat (que es pot consultar íntegrament a la
pàgina web del Sindicat, www.sindicat.org) en el qual
"lamenta profundament que els nomenaments dels membres
del consell d'administració segueixen responent, encara més
que en el consell que ara cessa, als interessos més directes i
immediats, i més "partidistes" de les formacions polítiques,
que allunyen els òrgans de la Corporació dels criteris de

http://www.sindicat.org


gestió independent, professional i empresarial que haurien
de prevaldre i que els partits del Govern han defensat en els
seus compromisos electorals i en el seu programa
d'actuació".

Aquesta situació avala un cop més la reclamació històrica
del Sindicat que cal afrontar de manera urgent una reforma 
de la Llei de la CCRTV per tal de blindar legalment la
independència i neutralitat dels mitjans públics de
comunicació. L'SPC lloa el gest del conseller Jordi Sánchez,
que en exercici de coherència, ha presentat la seva dimissió
per no ser còmplice d'un nou pas enrera en el camí de la
despartidització dels mitjans públics catalans. «

 

Treballadors d'Informatius i Programes de TVE-Sant Cugat
denuncien la política informativa de l'ens i demanen la dimissió
d'Urdaci

Els treballadors de TVE-Sant Cugat, i en especial els de
l'àmbit dels serveis Informatius i de Programes, han fet
públic un comunicat posant de manifest "la nostra vergonya
de treballar a la mateixa empresa que el sr. Alfredo Urdaci,
de la qual és cap d'Informatius, per les barroeres
manipulacions que fa -i fa fer- a favor de tot el que sigui
positiu per al Govern que presideix José María Aznar i del
Partit Popular". Aquest comunicat va ser fet públic
coincidint amb una concentració el dia 26 de febrer passat
a les instal·lacions de TVE a Sant Cugat. Els treballadors de
TVE-Catalunya han demanat la dimissió d'Urdaci.A la
concentració, que va coincidir amb una altra convocada per
CCOO i USO demanant que no es signes el conveni de RTVE
pel 2004 que inclou importants canvis en les categories de
treball, van assistir-hi més d'un centenar de treballadors del
centre de Sant Cugat dels àmbits productius citats.

Al comunicat s'afirma que "la utilització grollera d'imatges i
declaracions que poden perjudicar l'oposició i la reiterada
aparició de membres del partit en el govern o d'opinions
que li són favorables supera tots els límits. L'aposta per tot
allò que contribueix a crispar l'opinió pública en detriment
de les opinions ponderades que aporten elements de
reflexió és descarada. Aquesta utilització partidista d'un
mitjà públic abasta des del conflicte de l'Iraq al Pla
Hidrològic, passant pel Prestige, la immigració o la
delinqüència". Els professionals de TVE-Sant Cugat demanen
a la direcció del centre territorial que "exerceixi la seva
responsabilitat, ampari el treball dels seus professionals i
no contribueixi amb la submissió a fer d'aquest centre de



producció una mera sucursal". «

 

El Sindicat subscriu el manifest "per la dignitat de la política",
impulsat per l'Assemblea d'Intel·lectuals, Professionals i Artistes
de Catalunya

El Sindicat de Periodistes de Catalunya s'ha adherit al
"Comunicat ciutadà per la dignitat de la política, per la pau
i la llibertat per a tots" que ha estat impulsat per
l'Assemblea d'Intel·lectuals, Professionals i Artistes, de la
qual forma part el Sindicat. També ho ha fet amb un altre
manifest, "En Defensa de la Democràcia", que va ser fet
públic el mes de gener "davant l'escalada antidemocràtica
impulsada pel Govern del PP". El comunicat va ser fet
públic el 24 de febrer passat, arran de la situació creada
per l'anunci de treva a Catalunya per part d'ETA. En aquest
escrit es diu que "un cop més hem de denunciar la violència
com incompatible amb la democràcia, l'acció política
pervertida per un terrorisme cec, la manipulació del diàleg
per enfrontar els catalans amb els altres ciutadans de l'Estat
espanyol. No permetrem que s'accepti el dubte sobre la
nostra solidaritat amb tots els que pateixen amenaces,
atemptats i assassinats".

Al comunicat s'afirma també que "tampoc acceptarem les
pressions, les amenaces i els insults provinents de
responsables del govern espanyol i del Partit Popular" i es
manifesta "el nostre suport a les institucions catalanes que
ens representen i expressen la nostra autonomia i els
nostres drets". Aquesta declaració, al marge de l'Assemblea
d'Intel·lectuals Professionals i Artistes, té el suport de l'SPC,
CCOO, UGT, USOC, Fundació Catalana S.XXI, Ciutadans pel
Canvi, Centre de Treball i Documentació, Associació
d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, Plataforma
Cultura i Espectacles contra la Guerra, SOS Racisme, 
Col.legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítics i
Sociologia, la FAVB i d'altres entitats que havien de
confirmar la seva adhesió.

Al manifest "En Defensa de la Democràcia" s'afirma que "les
polítiques autoritàries del Govern del PP són tan
irresponsables com perilloses. Suposen un clar atemptat als
valors democràtics, a la justícia social i als drets de la
ciutadania. El seu estil arrogant, la seva demagògia i els
efectes escandalosos de les seves accions generen o 
aguditzen els conflictes". Per això es fa "una crida a la
ciutadania a prendre consciència del perill en què es troben
els seus drets, a no deixar-se confondre pel discurs que



afirma que només es retallen els drets de l'enemic i a lluitar
per la democràcia". Els dos textos es poden consultar
íntegrament a la pàgina web del Sindicat
(www.sindicat.org). «

 

L'SPC denuncia la manipulació del diari La Razón

El Sindicat de Periodistes de Catalunya va denunciar el 19
de febrer passat la portada que l'edició de La Razón d'aquell
dia en la qual publicava un fotomuntatge que reproduia una
falsa trobada entre Josep Lluis Carod Rovira i un suposat
membre d'ETA. L'SPC rebutja amb tota la duresa de què és
capaç un intent de manipulació tant groller com aquest,
utilitzant un tema de tanta sensibilitat social com és el
terrorisme. El Sindicat exigeix als responsables d'aquest
rotatiu, tant els periodístics com els empresarials -el grup
Planeta que presideix José Manuel Lara- que compleixi totes
les prescripcions que recomanen les normatives
deontològiques més elementals.

Al mateix temps, el Sindicat mostra la seva disposició a
treballar conjuntament amb els periodistes del diari en
favor de la defensa del dret de la ciutadania a rebre una
informació veraç i plural. Per això creiem que és
indispensable que La Razón es doti d'un Estatut de
Redacció, objectiu per al qual l'SPC i la FeSP ofereixen tota
la seva col·laboració als professionals del rotatiu. «

 

La FeSP planteja als candidats les seves reclamacions en favor al
dret a la informació de la ciutadania

La Federació de Sindicats de Periodistes s'ha dirigit als caps
de llista de les candidatures que es presenten a les 
eleccions legislatives per plantejar-los tres temes bàsics per
garantir el dret de la ciutadania a la informació. Les
propostes que ha fet la FeSP no repercuteixen només en els
periodistes sinó que ho fan també en el conjunt de la
societat. L'escrit íntegre es pot consultar a la pàgina web
del Sindicat (www.sindicat.org).

La primera de les tres qüestions que s'han posat sobre la
taula és la necessitat d'un Estatut del Periodista
Professional per aconseguir, en la línia del que ja hi ha a la
majoria de països europeus del nostre entorn, posar fi a la
desregulació absoluta d'una professió que elabora
informació, que no és una mercaderia, i que exigeix
garanties per a un exercici lliure. En segon lloc s'ha
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reclamat la regulació laboral dels periodistes, especialment
els que treballen a la peça -altrament dits col·laboradors-
als quals les patronals del sector neguen qualsevol 
reconeixement i per això cal una intervenció del legislador.
En tercer lloc és un model democràtic de mitjans de
comunicació de manera que es posi punt final a la
governamentalització dels òrgans de decisió de les
empreses públiques de comunicació i es doti als
treballadors d'aquests mitjans d'estatuts de redacció i dels
consegüents comitès professionals per tal de garantir els
drets professionals i el respecte a la deontologia
periodística.

Aquests no són plantejaments nous i ja han estat expressats
en diverses ocasions. Fins ara, els únics que s'han mostrat
receptius a aquesta filosofia han estat els grups d'esquerra.
El secretari general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero,
ha contestat la carta que li ha enviat la FeSP i ha assegurat,
en un escrit enviat amb data 25 de febrer al secretari
general de la FeSP, Enric Bastardes, que "sóc conscient de
les enormes dificultats amb les que s'enfronten cada dia: la
precarietat, elcontrol que exerceixen els mitjans, la falta
d'independència dels professionals... És més, molts
d'aquests problemes els patim els socialistes i jo
personalment, però qui els pateixen amb tota la seva
intensitat és la ciutadania i per això m'he compromés
públicament a canviar, amb el consens necessari, aquesta
anormalitat democràtica". «

 

Davant de l'anunci de la treva d'ETA, la FeSP recorda als mitjans
el seu deure d'oferir una informació plural i veraç

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), davant de
l'anunci d'ETA de declarar una treva en l'ús de les armes
limitada a Catalunya, va emetre un comunicat en el qual
demanava a tots els mitjans de comunicació i als periodistes
"que mantinguin, especialment en aquest cas, els principis
deontològics que busquen oferir a la ciutadania una
informació veraç, plural, objectiva i independent",
traslladant aquesta petició de manera especial als mitjans
de titularitat pública "sotmesos a un il·legal, dur i
persistent control polític i partidista". «

 

El ministeri de Treball encoratja la desocupació periodística

La precarització de la feina dels periodistes ha trobat un



aliat en el ministre de Treball, Eduardo Zaplana, que ha
tingut durant uns mesos, una persona treballant en el seu
gabinet de premsa sense contracte i sense cap percepció
econòmica a càrrec del ministeri ja que cobrava la
prestació d'atur. La FeSP no admet l'explicació del ministeri
que deia que aquesta persona no tenia cap tius de relació,
ni funcionarial ni laboral perquè era ben conegut que la
periodista disposava d'ordinador, una adreça de correu
electrònic, una extensió de telèfon i un mòbil. La FeSP
lamenta que sigui el mateix ministre, de qui depenen els
organismes encarregats de vetllar perquè es compleixi la
legislació laboral, qui hagi permés aquesta situació. La
federació entén que "l'Estatut dels Treballadors no
contempla la possibilitat que algú pugui treballar gratis i
sense contracte de treball, excepte quan es faci a títol
d'amistat, benevolència o bon veinatge". Les col.laboracions
"desinteressades" es poden fer amb una ONG o una entitat
religiosa, social, política o sindical, "però no és correcte
fer-ho al gabinet de premsa d'un ministeri, encara que hi
hagi amistat personal amb el ministre", segons el comunicat
de la FeSP. «

 

Presentació del llibre sobre la història del tancament d'Egunkaria

El dia 27 de febrer passat va ser presentat a l'Euskal Etxea
de Barcelona el llibre Gezurra Ari Du (Mentides a dojo) 
escrit per la periodista Lorrea Agirre sobre el tancament del
diari Egunkaria i del moviment social de solidaritat que es
va generar en suport dels treballadors. El Sindicat de
Periodistes de Catalunya es va pronunciar en contra
d'aquest tancament del qual ara s'ha complert un any. 
Agirrre és exredactora d'Egunkaria i actualment de Berria,
publicació que ha substituït la que va ser tancada pel jutge
Juan del Olmo. A l'acte van assistir-hi Marxelo Otamendi, 
exdirector d'Egunkaria i director de Berria, l'exportaveu 
dels treballadors, Juan Mari Larrarte, i l'autora del llibre. «

 

La Federació Europea de Periodistes denuncia "l'agressivitat dels
empleadors"

La Federació Europea de Periodistes (FEP), organisme de la
FIP que integra els sindicats europeus, ha denunciat
"l'agressivitat dels empleadors cap als periodistes". El
secretari general de la FEP, Aidan White, va fer aquesta
afirmació arran de l'acord que els dos sindicats de
periodistes alemanys han suscrit amb l'Associació Alemanya



d'Editors de Diaris. Alemanya ha viscut les darreres 
setmanes un conflicte laboral en el sector de la
comunicació que va provocar la convocatòria d'una vaga. Un
dels motius principals era la voluntat de la patronal de
reduir dies de festa i les vacances. Finalment hi ha hagut un
acord que ha permés solventar les qüestions més importants
en litigi. White ha recordat que els sindicats sempre han
optat per la via de la negociació i "per això donem la
benvinguda a l'acord, però al mateix temps condemnen la
sorprenent agressivitat i la negativa actitud dels
empleadors cap als periodistes". «

 

 

 

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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