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Un acord d'última hora permet desconvocar la vaga prevista a El
Mundo de Catalunya durant la Setmana Santa
El dimecres 7 d'abril es va tancar un acord entre l'empresa
editora d'El Mundo de Catalunya i els representants dels
treballadors que va permetre desconvocar la vaga prevista
per als dies 8 i 9 d'abril passats. El conflicte es va produir
arran de l'anunci fet pels responsables del rotatiu de

suprimir el quadernet central dedicat a l'actualitat de
Catalunya i acomiadar aproximadament una tercera part de
la plantilla de la delegació a Barcelona. L'assemblea va
aprovar les dues jornades d'atur davant la intransigència de
l'empresa que es negava a negociar un pla de baixes
incentivat, tal com reclamaven els treballadors. Cap
representant legal de l'editora es va presentar el divendres
2 d'abril al departament de Treball de Barcelona en l'acte
de mediació previst previ al desenvolupament de la vaga.
La direcció de l'empresa, finalment, va acceptar el dilluns 5
d'abril obrir les negociacions que van culminar dos dies
després amb l'acord que contempla per a les persones que
s'adhereixen al pla de baixes voluntari el pagament d'una
indemnització de 45 dies per any treballat més dos mesos
de salari de tramitació. Es garanteix una quantitat mínima
de 9.000 euros per a aquelles persones que no arribessin a
aquesta xifra. Els directius d'El Mundo que han tingut un
protagonisme especial en aquest conflicte han fet gala
d'una actitud gens adequada en una societat basada en
comportaments democràtics ja que la postura inicial va ser
la d'imposar el seu criteri sense cap negociació amb els
representants sindicals i sota l'amenaça de l'acomiadament
fulminant a qui no acceptés la decisió de l'empresa.
Finalment, la pressió i la mobilització dels treballadors i el
suport del comitè d'empresa d'El Mundo a Madrid ha permès
resoldre un conflicte amb una solució a la qual s'hi hauria
pogut arribar molt abans i amb menys soroll si l'empresa
hagués tingut una altra actitud més oberta i dialogant. «

La FeSP reclama un Estatut del Corresponsal de Guerra en
l'aniversari de les morts de José Couso i Julio A. Parrado
La Federació de Sindicats de Periodistes ha reclamat que
totes les empreses informatives haurien de dotar-se d'un
Estatut del Corresponsal de Guerra com el millor
homenatge que es pot fer als periodistes José Couso i Julio
Anguita Parrado, morts a la guerra d'Iraq ara fa un any. La
FeSP vol fer extensiu aquest reconeixement a tots els
professionals que han perdut la vida en l'exercici de la seva
tasca al servei de la informació de la ciutadania i, de
manera especial, a Ricardo Ortega, que cobria per a Antena
3 TV el conflicte d'Haití on va morir per les bales d'un
franctirador. La FeSP dóna suport a tots els actes que
aquests dies s'estan desenvolupant a diversos punts per
iniciativa de diferents organitzacions i col·lectius
professionals i cívics, així com als que han organitzat els
sindicats membres de la FeSP.

A la pàgina web del Sindicat (www.sindicat.org) es poden
consultar els dos comunicats que la FeSP ha emès sobre
aquesta qüestió en els quals, com a reivindicació
fonamental, hi ha la de l'Estatut del Corresponsal de
Guerra, del qual fins ara només hi ha una iniciativa que és
el que s'ha aprovat a El País i que també es pot consultar a
la pàgina web de l'SPC. La Federació de Sindicats de
Periodistes entén que aquest estatut "és el millor
homenatge que es pot fer a Ricardo Ortega, José Couso,
Julio Anguita Parrado i tants altres periodistes que es
juguen la vida per assegurar el dret ciutadà a una
informació lliure i independent que, cal no oblidar, és
també un deure de les empreses de comunicació". L'SPC
està ultimant els detalls per organitzar un acte a Barcelona
d'homenatge a Couso, Parrado i Ortega, que es durà a
terme el pròxim 3 de maig a Barcelona, a la seu de l’Ateneu
Barcelonès, i del qual ja se'n farà la convocatòria oportuna
quan se’n concretin tots els aspectes. «

L'SPC i la Guàrdia Urbana de Barcelona tindran un enllaç
permanent per evitar conflictes en el seguiment informatiu de
l'actualitat ciutadana
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) i la Guàrdia
Urbana de Barcelona han establert un protocol d'actuació
per evitar que es produeixin conflictes en el decurs de la
cobertura informativa de l'actualitat ciutadana. Aquest
acord és conseqüència de la queixa presentada per l'SPC
davant l'alcalde de Barcelona, Joan Clos, per la
desmesurada actuació del grup antivalots de la policia
municipal en ocasió del desallotjament d'un immoble al
districte de Ciutat Vella, el passat 27 de febrer. Com a
resultat d'aquest incident, un càmera de TVE va ser agredit
per un agent i a un fotògraf d'El Mundo se li van causar
danys al seu equip fotogràfic.
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha habilitat l'agent i
periodista Sergi Amposta com a interlocutor dels
professionals de la informació, tant in situ com per a
qualsevol problema que es pugui presentar. En cas de
conflicte, els que desitgin que l’SPC intervingui hauran de
posar-se en contacte amb la secretaria del Sindicat
(93.412.77.63) o amb el responsable de la secretaria de
Fotografia i Drets d'Autoria, Lluís Díez (606.42.54.00). El
telèfon de contacte de Sergi Amposta és 93.291.50.56 i el
del cap de guàrdia de la Sala del Cos de la Guàrdia Urbana,
en cas d'absència del primer, és el 93.291.58.87. Aquest
protocol ha estat pactat amb els responsables de la Guàrdia

Urbana en les reunions posteriors als incidents esmentats. «

Els fets del 12 i 13 de març, una lliçó per a polítics, mitjans i
periodistes
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) espera que
tant els polítics com els periodistes i les empreses de
comunicació treguin les conclusions adequades dels fets
succeïts arran de l'11-M pel que fa al tractament de la
informació. La gestió informativa entre els dies 11 i 14 de
març va ser àmpliament rebutjada, crítiques a la majoria
de les quals s'afegeix l'SPC i la FeSP. Els sindicats de
periodistes entenen que d'aquests esdeveniments se'n
desprenen unes lliçons que no poden ser oblidades per cap
de les instàncies implicades en el subministrament de la
informació a la ciutadania, si es vol que aquesta sigui lliure,
independent, plural, veraç i de qualitat. A la web de l'SCP
(www.sindicat.org) es pot consultar el comunicat que la
FeSP va fer públic el 18 de març i en el qual s'afirma que
"mai més no es pot tornar a jugar amb la informació, un
dels drets fonamentals en tota societat democràtica. La
mentida no pot ser utilitzada com a arma de desinformació
massiva". La FeSP confia que el nou govern que acaba de
prendre possessió no oblidi aquells quatre dies de març. En
primer lloc, òbviament, pel sagnant atemptat que va
provocar quasi 200 morts i ferides de consideració a un gran
nombre de persones; però també pels efectes causats per la
manipulació i la mentida practicada pel Govern feliçment
sortint. «

El comitè d'empresa d'EFE a Barcelona denuncia pressions de
l'empresa durant el 13-M
El comitè d'empresa de l'Agència EFE a Barcelona va
denunciar la setmana després de les eleccions "l'ocultació
d'informació i manipulació" practicada per la direcció de
l'empresa durant el 13-M, dia de reflexió electoral, ja que
"el seguidisme que des de la direcció de Barcelona es va fer
de les consignes de Madrid va deixar completament
desemparats els periodistes que cobrien el torn de cap de
setmana, que van assistir a un espectacle de manipulació
informativa dirigida des de Madrid i consentida durant bona
part del dia pels responsables de la informació de la
delegació de Barcelona". Aquest és un extracte del
comunicat fet públic pel comitè el 17 de març passat, que
es pot consultar íntegrament a la pàgina web del Sindicat

(www.sindicat.org). «

El triomf de l'esquerra obre la porta a l'Estatut Professional, la
Llei de Drets Laborals i una RTV pública per a tothom
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) confia que
la nova etapa política que comença a l'Estat espanyol
serveixi per posar en marxa tots els canvis que la professió
necessita per adequar-se d'una vegada per totes a les
exigències d'una societat plenament democràtica. Entre
aquests canvis hi ha la promulgació de l'Estatut del
Periodista Professional i de la Llei de Drets Laborals dels
Periodistes, amb disposicions similars a les que ja tenen la
pràctica totalitat de països del nostre entorn europeu.
L'altre gran repte que haurà d'afrontar el nou executiu es
una reforma dels mitjans públics que permeti que aquests
siguin justament públics, és a dir al servei del dret de la
ciutadania a una informació plural, veraç i de qualitat.
Aquestes qüestions formaven part dels programes electorals
dels principals grups polítics del Congrés de Diputats (a
excepció del PP i CiU, i altres partits de centre-dreta). Fins
i tot el nou president del Govern, José Luís Rodríguez
Zapatero, s'ha compromès per escrit davant del secretari
general de la FeSP, Enric Bastardes, a tirar aquestes
reformes endavant. La carta del líder socialista (que es pot
consultar íntegrament a la web del sindicat) és una resposta
a la demanda feta per la FeSP durant la campanya electoral
als líders de les principals candidatures. La resposta a
aquesta petició va ser molt desigual. El PSOE i IU són els
que han donat un suport més explícit a les peticions
professionals. També s'hi han mostrat conformes ICV-EUiA,
la Chunta Aragonesista i la coalició que finalment no va
obtenir representació parlamentària, Progressistes per les
Illes. ERC i BNG, que en cites electorals anteriors sí que van
donar suport a les reivindicacions dels periodistes, enguany
no s'han pronunciat. Tampoc no ho han fet fins ara el PNB ni
EA a Euskadi. A Andalusia, on el 14-M també van haver-hi
eleccions autonòmiques, totes les principals candidatures,
llevat del PP, es van comprometre a treballar amb la FeSP
per tirar endavant aquestes propostes. «

La FeSP es solidaritza amb els treballadors d'Onda Cero davant la
crisi empresarial de la xarxa d'emissores
Els treballadors d'Onda Cero no poden pagar les

conseqüències d'un pacte irresponsable firmat per antics
directius de Telefónica. Aquesta és la reclamació principal
que la Federació de Sindicats de Periodistes ha expressat
públicament davant l'amenaça que per a la continuïtat de la
cadena suposa el laude arbitral sobre el litigi entre Onda
Cero i Ràdio Blanca, propietat de l'empresari Blas Herrero.
La FeSP exigeix que la sortida al conflicte passi pel
manteniment de tots els llocs de treball i reclama als
protagonistes de l'afer la màxima responsabilitat amb el
futur de les més de 900 famílies afectades per aquesta crisi.

«

Els mitjans públics de l'Hospitalet es dotaran d'òrgans de control
Els mitjans de comunicació municipal de l'Hospitalet de
Llobregat (Canal-h.net, Ràdio L'Hospitalet, diari
l'Hospitalet i TV L'H) disposaran d'un organisme de control
que vetllarà per la seva actuació independent, segons el
compromís de tots els grups municipals ratificat en una
moció aprovada per unanimitat en el Ple municipal del 31
de març. La moció indica que el consell d'administració de
La Farga, empresa que gestiona els mitjans de comunicació,
haurà d'elaborar un reglament que contempli la creació d'un
consell de redacció i un estatut de mitjans de comunicació
local, i haurà de garantir la participació ciutadana i les
condicions d'accés i ús als mitjans de comunicació municipal
tal i com contempla la legislació vigent. Aquest reglament
haurà d'estar finalitzat abans del 31 de desembre.
La moció pactada per tots els grups municipals va sorgir de
la iniciativa conjunta de l'oposició municipal formada per
CiU, PP i ERC, que acusaven als mitjans de comunicació de
partidistes i d'oferir una visió de l'Hospitalet molt llunyana
de la realitat. Finalment, l'equip de govern (PSC i ICV-EUiA)
va decidir pactar un text amb l'oposició. A la moció s'afirma
que els mitjans de comunicació no són patrimoni de cap
partit polític sinó una eina de comunicació al servei dels
ciutadans, i per aquest motiu "cal evitar tota manipulació
política, ideològica, social, cultural i econòmica que
n’afecti la seva independència periodística". «

Campanya del Parlament Europeu contra la concentració de
mitjans
La Comissió de Drets de la Ciutadania del Parlament
Europeu va adoptar el 30 de març passat una resolució en

defensa del pluralisme dels mitjans de comunicació i de la
llibertat de premsa. El portaveu de la Federació Europea de
Periodistes (FEP), Gustl Glattfelder, ha lloat aquesta decisió
dient que es tracta "d'una notícia molt bona per a tots els
periodistes i els treballadors dels mitjans a Europa". Els
eurodiputats han demanat a la Comissió Europea que
prepari una directiva per salvaguardar el pluralisme dels
mitjans a Europa amb una atenció especial per l'existència
de posicions dominants en el mercat que puguin ser
considerades com un obstacle per al pluralisme. L'informe
va ser presentat per l'eurodiputada Lliberal Johanna
Boogerd i s'hi afirma que "uns mitjans lliures i plurals són
essencials per a la llibertat d'expressió i d'informació".
També s'hi fa constar que la UE té "l'obligació política,
moral i legal de garantir el pluralisme mediàtic".
Glattfelder opina que "s'ha d'aprofitar l'ocasió que significa
l'elaboració de la Convenció Europea per incrementar la
qualitat del periodisme". Més informació es pot trobar a la
web de la Federació Internacional de Periodistes
(www.ifj.org) o a la de la Federació Europea de Periodistes
(www.efj.org). «
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