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Europa Press condemnada per un contracte en frau de llei

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha
condemnat l'agència de notícies Europa Press per



l'acomiadament improcedent d'un treballador el desembre 
de 2003. L'empresa va fitxar de forma il·legal un estudiant
de periodisme després del període de pràctiques obligatori
amb un contracte de treball en pràctiques quan el redactor
encara no havia finalitzat els seus estudis. Aquesta 
modalitat de contracte només és vàlida per a llicenciats. En
vèncer el contracte, al cap de dos anys, l'agència va
comunicar al periodista que l'empresa prescindiria dels seus 
serveis. Aquest va denunciar els fets al·legant que el
contracte s'havia fet en frau de llei i, per tant, la suposada
"finalització de contracte" no era res més que un &q
uot;acomiadament improcedent". El TSJC li ha donat la raó
i Europa Press ha estat condemnada a readmetre'l o bé
indemnitzar-lo com preveu la llei en aquests casos. «

 

Una sentència judicial estableix que el comitè d'empresa de La 
Vanguardia podrà utilitzar el domini .org

Un jutge ha reconegut el dret del comitè d'empresa de La 
Vanguardia a utilitzar el domini .org. Aquesta sentència és
resultat de la desestimació judicial de la demanda
interposada pel diari contra el comitè amb l'acusació
d'haver vulnerat els drets de marca. Mesos enrera, el rotatiu 
va registrar diversos dominis de La Vanguardia com ara .es, 
.com, .net, i van deixar de fer-ho amb .org. Els treballadors 
van aprofitar aquesta circumstància per reservar-lo a nom
del comitè d'empresa.

A la resolució judicial es considera que l'ús d'aquest domini
"no constitueix cap infracció dels preceptes de dret de
marca" ja que el comitè és un ens sense personalitat
jurídica i sense ànim de lucre, que pot utilitzar el .org ja 
que forma part dels que es coneixen com a "dominis de 
segon nivell", reservats per a organitzacions no lucratives. «

 

Un jutge declara nul l'acomiadament d'una redactora d'un diari
gratuït de Tarragona

Francisco Javier Sánchez Icart, titular del Jutjat Social
número 1 de Tarragona, ha declarat nul l'acomiadament de
què va ser objecte la periodista Salud Muñoz per part de
l'empresa Comunicación Efectiva SL, editora del diari
gratuït Més Tarragona. Els fets es remunten al 30 de juny 
passat quan la redactora va publicar un article relatiu a un 
projecte urbanístic conegut com a Terres Cavades, que



suscitava una forta polèmica ciutadana. L'endemà Més
Tarragona reproduïa una nota de l'equip de govern
municipal en el qual es criticava la informació del dia
precedent i el mateix diari obria la portada amb un titular 
cantant les excel·lències del pla urbanístic. Dies després,
l'empresa va acomiadar Muñoz amb l'excusa &quo t;que no
havia superat el període de prova".

A la sentència, el magistrat nega el punt de vista de la
publicació i afirma que l'acomiadament "vulnera el dret a la 
informació de la demandant (article 20 de la Constitució
espanyola)". A la resolució es reconeix que la ruptura de la
relació laboral s'ha fet "per haver publicat un article de gran
transcendència pública". El jutge també condemna Més
Tarragona al pagament dels salaris de tramitació.

Un fet rellevant és la ingerència de l'Ajuntament de
Tarragona en la decisió de la direcció del diari. La societat 
editora de Més Tarragona i el consistori d'aquesta ciutat 
desenvolupen conjuntament altres projectes mediàtics en
el camp audiovisual. L'interès de l'empresa per mantenir 
unes relacions preferents amb els responsables 
municipals haurien propiciat que el rotatiu
hagués pres la decisió de l'acomiadament a
petició de l'Ajuntament. Aquesta relació ha estat
tinguda en compte en la redacció de la sentència
i reafirmada pel fet que en el judici del cas, els 
representants de l'empresa van reconèixer que la
redactora "treballava bé".

El cas Terres Cavades ha estat de gran transcendència
pública a Tarragona ja que, entre d'altres coses, ha estat la
causa de la dimissió de qui en aquells moments era el
regidor d'Urbanisme. Per tant, la realitat ha confirmat la
informació publicada inicialment per Muñoz i després
desmentida per Més Tarragona. El jutge reconeix que
"l'extinció efectuada per l'empresa demandada té relació
directa amb la informació publicada el 30 de juny de 2004
per la qual cosa estaríem davant una possible vulneració del
dret de l'actora a la informació que va considerar noticiable
i que va ser autoritzada".

L'SPC celebra aquesta sentència -que ha estat recorreguda
per l'empresa davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC)- que deixa en evidència els empresaris de
la comunicació que posen els seus interessos econòmics i
polítics per davant del servei al dret de la ciutadania a



rebre una informació veraç i de qualitat i que és la seva
autèntica raó de ser. La resolució també assenyala aquells
poders que pressionen els mitjans de comunicació per tenir
vassalls submisos que siguin capaços de convertir en negre
allò que és blanc. «

 

El gerent de l'Ajuntament de Calafell demanda els periodistes que 
es van fer ressò d'una denúncia veïnal

El 16 de desembre passat vuit periodistes tarragonins van 
ser citats pel jutjat de pau de Calafell a un acte de
conciliació prèvia a la interposició d'una querella criminal
presentada pel coordinador d'àrees de l'Ajuntament de
Calafell, Manuel Romero Catalán, en considerar que les
informacions elaborades pels periodistes suposen unes
injúries greus i un dany moral. La querella podria afectar
també unes altres vuit persones entre veïns, polítics i
sindicalistes que van denunciar l'actuació d'aquest càrrec
municipal.

L'SPC considera que aquesta actitud per part del gerent de 
Calafell és un atemptat al Dret a la Informació i creu que és
absolutament incomprensible que persones que tenen una 
responsabilitat en una administració pública siguin capaces
d'ignorar els drets fonamentals a la llibertat d'expressió i de
la informació reconeguts en l'article 20 de la Constitució
Espanyola. El dret a informar es converteix, en una funció
social, com un deure al servei del dret de la ciutadania a 
ser informada. Els periodistes citats per la justícia s'han
limitat a informar, a exercir la seva obligació professional
d'obtenir, elaborar i difondre informacions d'actualitat i
rellevància pública d'uns fets en els quals el gerent de
Calafell n'era un dels protagonistes públics. A més a més el
querellant és permet sol·licitar una indemnització de 6.000
euros per injuries a cadascuna de les setze persones 
demandades, entre les quals figuren els vuit periodistes, 
algun d'ells, a més, sense cap relació amb les informacions
escrites.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya dóna el seu màxim
suport als informadors denunciats i reitera la seva voluntat 
d'oposar-se a qualsevol intent que des d'organismes o 
terceres persones a títol individual posin en qüestió el dret
a la informació i la tasca dels professionals que exerceixen
el deure d'informar la ciutadania. «

 



L'Ajuntament de l'Hospitalet nomena un conseller delegat de 
l'empresa que gestiona els mitjans de comunicació per "regular,
controlar i modificar els continguts"

L'Ajuntament de l'Hospitalet ha impulsat uns canvis a la 
Farga de l'Hospitalet, la societat que gestiona tots els 
mitjans de comunicació que depenen d'aquest consistori
(ràdio, televisió, Diari de l'Hospitalet i www.canal-h.net), 
amb uns criteris que contradiuen els principis que els partits 
que governen el municipi defensen en els seus programes 
electorals i que han anunciat que incorporaran a les 
reformes legislatives en marxa que hi ha a Catalunya i a 
Espanya. La principal novetat estreba en la creació de la
figura del conseller delegat per als mitjans de comunicació
de La Farga. Aquest fet contradiu el principi de desvincular 
els mitjans locals de la dependència orgànica del govern
municipal perquè entre les atribucions que se li han donat 
hi ha les de "regular, controlar i modificar els continguts" 
d'aquests mitjans.

Es dóna la circumstància que la persona designada per
fer-se càrrec de la conselleria delegada ha deixat
l'Ajuntament de l'Hospitalet, la qual cosa fa que, tot just 
ocupar-lo, el càrrec ja estigui vacant. En aquest sentit, en
el ple municipal celebrat el 22 de desembre l'alcalde, 
Celestino Corbacho, va afirmar que la vacant quedaria sense 
cobrir. Però la decisió de crear aquesta nova figura i les
atribucions que se li atorgaven va provocar les queixes dels 
partits de l'oposició. La portaveu del grup de CiU, Meritxell
Borràs, va afirmar que s'havia nomenat un "comissari polític"
i que "tornava la censura en el més pur estil del Nodo
franquista". En un intent de sortir al pas de les crítiques, el
president del consell d'administració de La Farga, C lemente
Murillo, va afirmar que "no es pretén censurar la feina
periodística" i que el matís que CiU veia a la frase de
"regular i controlar" no respon a la realitat. Cal destacar 
finalment que els canvis introduïts en el funcionament dels
mitjans de comunicació es fan sense esperar que s'elabori el
reglament sobre mitjans de comunicació que abans de
finalitzar l'any havia de presentar La Farga a instàncies del
ple municipal.

L'SPC considera que aquesta situació és totalment
inoportuna des del punt de vista d'una gestió democràtica i
plural dels mitjans de dependència municipal. Aquest és un
dels efectes perversos de l'injustificable retard -un any
després de les eleccions catalanes- en l'elaboració de la Llei

http://www.canal-h.net


de l'Audioviusal i en la reforma de la CCRTV per tal de 
garantir la independència, la neutralitat i la professionalitat
dels mitjans audiovisuals, començant pels públics, principis
que són igualment vàlids per a la resta de mitjans. El
Sindicat va fer públic el passat 12 de desembre un
comunicat en el qual criticava aquests nomenaments a la 
Farga de l'Hospitalet (que es pot consultar íntegrament a la
pàgina web, www.sindicat.org). Per a l'SPC, le s propostes
de reforma democràtica dels mitjans de comunicació fetes
pel president del Govern José Luis Rodríguez Zapatero són
igualment vàlides per als mitjans de comunicació locals. Per
això, reclamem als governs municipals que impulsin models
de gestió i de control democràtics i abandonin les
pràctiques desenvolupades ara per l'Ajuntament de
l'Hospitalet, però que, malauradament, es poden
generalitzar a molts municipis de Catalunya. «

 

Gijón acollirà la IV Convenció de Periodistes que organitza el FOP

La ciutat asturiana de Gijón serà la seu els pròxims dies 24,
25 i 26 de juny de la IV Convenció de Periodistes que
organitza cada dos anys el Fòrum d'Organitzacions de
Periodistes (FOP). Les tres primeres es van celebrar a Cadis 
(1998), Valladolid (2000) i Tarragona (2002). La que s'havia 
d'haver celebrat el 2004 es va posposar un any ja que s'ha 
donat prioritat al Fòrum de les Cultures de Barcelona i,
especialment, al diàleg organitzat pel Col·legi de
Periodistes sobre Informació, ètica i poder.

Aquesta quarta edició de la Convenció tindrà un dels seus
eixos en les propostes de regulació de la professió. A finals
del mes de novembre, el Congrés de Diputats va admetre a
tràmit la proposta d'Estatut del Periodista Professional
(EPP) que al llarg d'aquest any s'anirà treballant en comissió
i, per tant, la cita de Gijón, serà un bon moment per
repassar l'estat d'aquesta tasca ja que la defensa i l'impuls 
de l'EPP serà un dels eixos principals de l'activitat de l'SPC
al llarg de 2005. La tramitació parlamentària de l'EPP ha de
tenir una segona pota que és la Llei de Drets Laborals dels
Periodistes. La promulgació dels dos textos suposarà que
l'Estat espanyol disposi d'una legislació per protegir el dret
de la ciutadania a rebre una informació veraç, plural i de
qualitat similar a la que hi ha a la resta de països de
l'entorn democràtic europeu. En definitiva, com en les
anteriors trobades, els debats se centraran en els aspectes 
laborals, els professionals i en la relació entre informació i
ciutadania.

http://www.sindicat.org


El FOP està composat per la Federació de Sindicats de
Periodistes (FeSP), el Col·legi de Periodistes de Catalunya,
el Col·legi de Periodistes de Galícia, la Federació
d'Associacions de la Premsa (FAPE) i les agrupacions de 
periodistes de CCOO i UGT. «

 

La FeSP llença un butlletí electrònic per informar sobre el sector.

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) impulsarà a
partir del 2005 un butlletí electrònic similar al Fil Directe 
en línia de l'SPC. Amb aquesta publicació, la FeSP intentarà
fer arribar al conjunt dels periodistes espanyols informació
sobre la realitat sindical i professional del sector així com
aquelles notícies del món de la comunicació que puguin ser
de relleu. El butlletí s'enviarà als afiliats als sindicats que 
formen la FeSP (Catalunya, Madrid, Andalusia, Balears, la 
Rioja, Canàries i, ben aviat, Galícia) així com a tots aquells
periodistes i institucions que ho desitgin. «

 

L'SPC mostra la seva satisfacció per l'alliberament dels dos
periodistes francesos segrestats a l'Iraq

El Sindicat de Periodistes de Catalunya felicita els 
periodistes Georges Malbrunot i Christian Chesnot pel seu 
alliberament després d'haver romàs segrestats a l'Iraq
durant 124 dies, des del 20 d'agost passat. Els dos 
informadors vivien a l'Orient Pròxim des de feia anys i
treballaven per al diari Le Figaro i pel canal de Ràdio
França Internacional respectivament. L'SPC mostra la seva
satisfacció perquè s'hagi acabat el malson dels dos
companys, de les seves famílies i amics però també la
preocupació del conjunt de la professió. La llibertat de
Malbrunot i Chesnot ja va semblar pròxima els primers dies
de setembre però, sense que avui encara se'n sàpiguen les
causes, la situació es va anar complicant. Hi ha hagut molts
pronunciamen ts en favor dels dos informadors francesos
per part de les organitzacions professionals més importants
així com de diverses entitats i institucions socials fins i tot 
vinculades als moviments islàmics. «

 

Una revista mexicana, un periodista algerià i un escriptor xinès,
premiats per Reporters Sense Fronteres.



El periodista algerià Hafnaoui Ghoul, l'escriptor xinès Liu
Xiaobo i la revista mexicana Zeta han estat guardonats amb 
el premi Reporters Sense Fronteres-Fundació de França
2004. Ghoul ho ha estat com a periodista que, per la seva 
activitat professional, les seves postures o la seva actitud, 
hagi donat testimoni del seu compromís amb la llibertat
d'informació. És corresponsal de províncies del diari El Yum
i responsable de l'oficina regional de la Lliga algeriana de 
defensa dels drets humans. A causa de les seves denúncies
sobre la corrupció i els abusos de les autoritats locals va
estar detingut durant sis mesos "per difamació".

Liu Xiaobo ha rebut el premi de la llibertat de premsa pel 
seu combat en favor de la llibertat de premsa, dels 
periodistes xinesos empresonats i publicant informacions a 
Internet, amb tots els riscos que aquesta activitat suposa 
per a la seva llibertat. Xiaobo és president de l'Associació
d'escriptors independents de la Xina. Finalment, Zeta ha 
estat guardonada com a mitjà de comunicació que encarna
el combat pel dret a informar i a estar informat. La revista
és coneguda per la qualitat de les seves investigacions i per
la seva valenta línia editorial. Segons RSF, el compromís de
Zeta amb la veritat ha comportat que tres dels seus
col·laboradors hagin perdut la vida. Héctor Félix Miranda
(1988), Jesús Blancornelas (1997) i Javier Ortíz Franco
(2004) va n ser abatuts per assassins professionals. En el
primer dels casos es va condemnar els autors materials però
no a qui va instigar els crims. Dels altres dos, ni això. Ortíz
era membre fundador i editorialista de Zeta, conegut per 
les seves revelacions sobre els vincles entre la corrupció i el
tràfic de drogues a Mèxic. «

 

Victor Mora i Mariano Cebolla presenten les seves darreres 
novetats editorials

L'escriptor Victor Mora (Barcelona, 1931) acaba de treure al 
mercat un llibre de textos difícils de classificar perquè no
són ni relats, ni articles, ni contes i, en canvi, tenen una
mica de tot. Mora ha incorporat a l'obra la seva capacitat 
com a il·lustrador. Tot això de la literatura... i unes altres
coses més (La Busca, setembre 2004) és un conjunt de 32
textos en els quals repassa diversos aspectes de l'actualitat 
o de personalitats del món de la cultura.

El fotoperiodista Mariano Cebolla (Sevilla, 1968) ha publicat 
un llibre de fotografies del delta de l'Ebre que és el resultat



d'una pila d'anys de recollir imatges de la vida en aquest 
espai, tant des del punt de vista faunístic, com paisatgístic
o antropològic. El Delta de l'Ebre (Viena-Espais naturals, 
novembre 2004) està editat en català, castellà i anglès. Els
textos que acompanyen les fotografies són de Gerard
Vergès. Cebolla és corresponsal gràfic de La Vanguardia a 
les Terres de l'Ebre i ha publicat en diverses revistes, com 
per exemple, National Geographic. També treballa de
professor de fotografia al Parc Natural del Delta de l'Ebre. «

 

 

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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