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El Síndic de Greuges avala les denúncies professionals sobre els
blocs electorals i el senyal de televisió editat

Durant la campanya pel referèndum sobre la Constitució
europea, els blocs d'informació política a TV3, Catalunya
Ràdio, COM Ràdio i RNE a Catalunya es presenten informant
que els professionals que els han elaborat no signen les
notícies ni apareixen en pantalla ni quan es fan directes. És
la protesta aprovada per l'assemblea d'informatius de la
cadena autonòmica per fer evident el rebuig al còmput de
temps per a cada partit polític, encara que sigui global i al
final de la campanya, amb relació als resultats obtinguts en
les quatre últimes eleccions. A més, en aquests mitjans
públics catalans, els dilluns 7 i 14 de febrer no es va firmar
cap notícia, a més de les pròpies de la campanya pel
referèndum.

El criteri aprovat pel consell d'administració de la CCRTV
(amb els vots en contra dels representants d'ERC i d'ICV) són
semblants als que va acordar el Consell d'RTVE a Madrid,
que van ser anul·lats a petició del PP per la Junta Electoral
Central, sense cap base legal, com va argumentar el Síndic
de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. A Catalunya els
altres mitjans que es van incorporar a la vaga de signatures
ho van fer sense una nota aclaridora per al gran públic i
queda clar que el tema resta obert i que caldrà, aquest cop
sí, una reflexió comuna amb el CAC i el Parlament per
desfer d'una vegada aquesta cotilla injustificada imposada a
la feina dels professionals de la informació. A la pàgina web
del Sindicat (www.sindicat.org) es poden consultar els
comunicats que tant l'SPC com la FeSP han fet públics sobre
aquesta qüestió. «

 

Mobilització dels treballadors d'RBA per la negociació del conveni

Més de 100 treballadors del grup editorial RBA es van
concentrar el 8 de febrer passat davant la seu de l'empresa,
al carrer Pérez Galdós, de Barcelona, per reclamar a la
direcció que afronti la negociació d'un conveni col·lectiu
per a totes les empreses del grup. La reivindicació principal
de la plantilla d'RBA, composada per prop de 300 persones,
és que l'empresa s'adscrigui al sector de Premsa no diària
enlloc del d'Arts gràfiques, com ho està actualment. Les
tres societats del holding són RBA Revistas, que es dedica a
l'edició de revistes mensuals de temàtiques diverses; RBA
Libros i RBA Holding, que integra els serveis generals del

http://www.sindicat.org


conjunt de les empreses.

Des de fa anys, els treballadors lluiten per negociar un
conveni propi d'empresa o que, com a mínim, se'ls apliqui el
del sector que millor recull la seva activitat, que és el de
premsa no diària. L'assemblea no descarta noves
mobilitzacions en els propers dies si els responsables del
holding no s'asseuen a negociar. «

 

Rebuig dels professionals a les limitacions imposades per
l'Administració per informar sobre els fets del Carmel

El Sindicat de Periodistes de Catalunya considera totalment
inadmissibles les traves posades per l'Administració per tal
que els professionals de la informació no puguin exercir
lliurement la seva tasca d'informar la ciutadania sobre els
fets del barri del Carmel. Creiem que és especialment greu
el comunicat del Govern fet el 8 de febrer en el qual es
limitava l'accés dels periodistes a determinats llocs per tal
d'obtenir imatges i que aquestes només serien facilitades
per les agències "quan hi hagués fets noticiables". A la web
del Sindicat (www.sindicat.org) es poden consultar els dos
comunicats que l'SPC ha emès sobre aquesta situació, però
vol deixar clar el seu criteri que el dret a la informació de
la ciutadania està per sobre dels seus interessos de Govern.
La necessitat de desenvolupar de manera organitzada les
tasques tècniques no pot ser a costa de restringir les
prerrogatives que en tota societat democràtica té la
ciutadania de ser informada de manera veraç sobre la
realitat. «

 

L'IPC del 2004 a Catalunya és del 3,6 %

L'Índex de Preus al Consum (IPC) de Catalunya de l'any 2004
ha superat en quatre dècimes la mitjana estatal. Segons les
dades oficials, l'IPC a Catalunya va pujar l'any passat un 3,6
%, mentre que en el conjunt de l'Estat ho va fer un 3,2 %.
Aquestes xifres són molt similars a les del 2003, en què els
preus van créixer a Catalunya mig punt per sobre del que ho
van fer en l'àmbit estatal. En conseqüència, amb vista als
increments salarials d'aquest any fixats en funció de l'IPC,
en aquelles empreses on la revisió està establerta a l'índex a
Catalunya, s'haurà d'aplicar un augment del 3,6 % sobre tots
els conceptes inclosos a la nòmina. «

http://www.sindicat.org


 

El Sindicat de Periodistes de Galícia es constitueix el 27 de febrer
a Santiago

El proper 27 de febrer és previst que se celebri a Santiago
de Compostel·la el Congrés Constituent del Sindicat de
Periodistes de Galícia. La comissió gestora de la nova
formació ha anunciat que, quan ja falta menys d'un mes, ja
s'hi han adherit més de 150 professionals, entre els quals hi
ha periodistes de les quatre circumscripcions gallegues i de 
la pràctica totalitat de mitjans de comunicació d'aquesta
comunitat. Els assistents hauran de revalidar el projecte 
d'Estatut preparat per la gestora i escollir els companys que
integraran la primera direcció executiva del Sindicat. Amb
la creació del sindicat gallec, la Federació de Sindicats de
Periodistes (FeSP) passarà a tenir set organitzacions
membres. La FeSP es va constituir a Madrid el mes de maig
del 2001 i és previst que aquest any celebri la seva Ia
Assemblea. Actualment formen part de la FeSP els sindicats
de periodistes de Catalunya, Madrid, Andalusia, Illes
Balears, La Rioja, Canàries i, a partir del 27 de febrer, el de
Galícia. «

 

Una periodista morta i una altra de ferida greu en un accident
evidencia la penosa situació dels periodistes a la peça

La companya Ana Belén García, redactora de l'agència
Korpa, va morir en un accident quan anava a Còrdova a
cobrir la visita del príncep Felip; la seva companya càmera
Lidia U. S. va resultar ferida greu. Totes dues es
desplaçaven amb cotxe des de Sevilla a la localitat
cordovesa de Villafranca per cobrir la inauguració del nou
gasoducte que uneix Huelva i Madrid, enviades per Korpa.
Ana Belén García González feia aproximadament un any i
mig que treballava en aquesta empresa, però "no pertanyia
a la plantilla de l'agència Korpa, sinó que era
col·laboradora", segons van informar fonts de l'empresa a
Diario de Sevilla.

L'accident va tenir lloc el matí del dia 20 a l'autovia A-4, al
seu pas per Carmona, quan el cotxe de les periodistes va
sortir de la carretera, va bolcar i va caure sobre la mitjana.
L'impacte va provocar la mort instantània de la redactora.
Aquest luctuós esdeveniment denuncia per si mateix i una
vegada més la situació dels periodistes a la peça, que és
especialment greu en el sector de les agències; on és



habitual que s'exigeixi als periodistes donar-se d'alta com a
treballadors autònoms per evitar la responsabilitat de les
empreses. Això constitueix un clar frau de llei davant del
qual l'Administració mira cap a l'altre costat, ja que hi ha
una clara relació laboral amb els empresaris. En el cas
d'aquestes dues companyes, a priori, semblen coincidir
múltiples característiques per exigir la condició de relació
laboral dependent i demostra fins a quin punt és necessària
la sanció de la Llei de regulació laboral dels periodistes que
reclama la FeSP i la inutilitat de les autoregulacions i els
bons usos que defensen d'altres. «

 

RTVA, primera empresa de comunicació andalusa amb un Estatut
d'informació

El consell d'administració de la Ràdio i Televisió d'Andalusia
(RTVA) va aprovar el dia 19 de gener de 2005 l'Estatut
professional dels mitjans de comunicació de l'RTVA.
L'empresa pública es converteix així en la primera que a
Andalusia disposa d'un Estatut d'informació, eina
fonamental per assegurar la independència informativa dels
professionals dels mitjans i garantir el dret de la ciutadania
a ser informada de manera veraç i plural. L'Estatut
d'informació de l'RTVA contempla la creació de dos consells
professionals, un per a Canal Sur Televisión i un altre per a
Canal Sur Radio, i regula i garanteix drets, deures i principis
deontològics dels informadors com la clàusula de
consciència, el secret professional, la llibertat de creació i
els drets d'autor i de rectificació. Encara que l'Estatut
professional empara tots els treballadors de l'RTVA, el seu
àmbit d'aplicació se cenyeix a redactors, realitzadors,
presentadors-productors i productors. El Sindicat de
Periodistes d'Andalusia (SPA) i la Federació de Sindicats de
Periodistes (FeSP) mostren la seva satisfacció per
l'aprovació d'aquest Estatut d'informació, en l'elaboració del
qual l'SPA ha tingut una participació molt activa.

L'SPA i la FeSP han mostrat la seva satisfacció perquè a
"RTVA s'engega un dels mecanismes de democratització i a
favor dels mitjans públics que defensem, juntament amb la
designació del director general per part del Parlament i la
creació d'un Consell audiovisual", ambdues iniciatives
actualment en tramitació parlamentària a la cambra
andalusa. L'aprovació de l'Estatut d'informació de l'RTVA es
produeix poc abans de la resolució del denominat Comitè
de savis i després de l'admissió a tràmit pel Congrés del
projecte de llei d'estatut del periodista professional, on a



més de la regulació professional dels periodistes, s'estableix
com a prioritat per garantir l'objectivitat dels mitjans
l'elaboració en tots ells d'estatuts d'informació i l'existència
de comitès de redacció. L'RTVA és la tercera empresa
audiovisual, totes elles públiques, que en el conjunt
d'Espanya disposa d'un Estatut d'informació, després de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i la Ràdio Televisió
Valenciana, encara que en aquesta empresa, l'estatut no
s'aplica. «

 

La FeSP, ponent a Ia Trobada de Periodistes de la Mediterrània

La FeSP serà una de les organitzacions ponents a la I
Trobada de Periodistes de la Mediterrània que se celebrarà
a Almeria el proper mes d'abril. Fins ara, han confirmat la
seva presència un total de 112 representants
d'organitzacions periodístiques d'Espanya i de 23 països més,
entre els quals hi ha Itàlia, França, Portugal, Palestina,
Líban, Síria, Israel, El Marroc, Algèria i Turquia. Del total de
professionals inscrits, 70 pertanyen a 26 organitzacions
professionals d'Espanya i 42 representen a 26 associacions
de la resta de països participants, així com diversos
membres del comitè executiu de la Federació Internacional
de Periodistes (FIP).

Un dels moments rellevants serà la reunió que hi ha prevista
entre el president de la Federació de Periodistes d'Israel i
de l'Associació de Periodistes de Jerusalem, i el president
del Sindicat de Periodistes de Palestina. Tots dos han de 
liderar la mesa sobre Diàleg i cooperació entre els
professionals de la comunicació de la Mediterrània. La 
FeSP, conjuntament amb el Col·legi de Periodistes de
Catalunya, presentarà la ponència Periodisme compromès
amb el diàleg, la pau i la no-violència. Periodistes en
conflictes. Per ampliar la informació sobre el certamen, es
pot consultar la web de la trobada
(www.periodistas2005.com). «

 

Dificultats per a la nova publicació que vol treure al mercat Alí
LmRabet

El periodista Alí LmRabet està trobant una multitud de
traves administratives al Marroc per treure al mercat una 
nova publicació. LmRabet ha presentat una sol·licitud
davant l'Oficina de diaris del Tribunal de Primera Instància

http://www.periodistas2005.com


de Rabat demanant una autorització per publicar un nou
setmanari, de nom Après-demain, per substituir el Demain 
Magazine que va ser prohibit ja fa un temps al Marroc.
Aquest és el primer intent de LmRabet de promoure una
nova revista des que va ser alliberat ara fa poc més d'un any
pel Govern marroquí. La pressió professional i social en
favor del periodista va aconseguir que el Govern marroquí
l'indultés després que un tribunal l'hagués condemnat a
quatre anys de presó (després reduïts a tres) per uns
articles amb crítiques contra el règim alauita a la revista
que llavors dirigia LmRabet, Demain magazine.

L'SPC deplora aquest nou atac a la llibertat d'expressió i al
dret a la informació i exigeix a les autoritats marroquines
que no posin impediments al nou projecte editorial de
LmRabet, que el desembre de l'any passat va ser guardonat
per Reporters Sense Fronteres amb el Premi a la Llibertat
d'Expressió 2004. «

 

Protesta a Itàlia per la censura a la RAI

"Prou de censura a la RAI. La situació del servei públic s'ha
tornat insostenible i és necessària la mobilització de la
societat civil contra el mètode generalitzat de limitacions a
la llibertat de cultura, de crítica i d'informació. Un país
lliure i democràtic, que respecti els principis de la
Constitució, no pot suportar els continuats episodis de
discriminació i censura accentuats les últimes setmanes".
Amb aquest comunicat, el Comitè per la Llibertat i el Dret a
la Informació, del qual formen part desenes de sindicats,
moviments i associacions civils italianes, proposa una gran 
assemblea de ciutadans i treballadors de la cultura y de la
informació per protestar contra la censura a la ràdio i la
televisió pública d'Itàlia. Entre els firmants de la
convocatòria hi ha el Sindicat de Periodistes d'Itàlia i
artistes i intel·lectuals com Paolo Rossi, Dario Fo, Giorgio
Albertazzi i Oliviero Beha. «

 

Més de 53 periodistes morts durant el 2004, la xifra més alta des
de 1995

L'any 2004 van morir 53 periodistes en l'exercici de la seva
feina o per expressar les seves opinions segons l'informe
anual que ha publicat Reporters Sense Fronteres. A aquesta
xifra cal afegir 15 col·laboradors més (guies, xofers,



traductors...). Aquest balanç suposa l'índex de sinistralitat
més alt des de 1995. L'any anterior el nombre de víctimes
havia estat de 40, més dos col·laboradors. Per segon any
consecutiu, l'escenari més perillós ha estat l'Iraq, on l'any
passat van ser morts 19 periodistes i 12 col·laboradors.
Altres dades de l'informe (que es pot consultar a la pàgina
web d'RSF, www.rsf.org) indiquen que l'any 2004 van ser
detinguts arreu del món 907 periodistes, 1.146 van ser
amenaçats i un total de 622 mitjans de comunicació van ser
censurats. «

 

Condemnes a Nicaragua contra els assassins de periodistes

A Nicaragua s'han dictat en menys d'un any dues sentències
contra els responsables de la mort de periodistes. La
darrera és la que va emetre un tribunal d'aquest país
centreamericà contra Eugenio Hernández, exalcalde del
municipi de l'Ayote (Partit Lliberal Constitucionalista), com
a responsable de l'assassinat de María José Bravo,
corresponsal dels diaris La Prensa i Hoy al departament de 
Chontales, a l'est de Managua, capital de Nicaragua. Bravo
va perdre la vida quan investigava uns enfrontaments pel
recompte de vots a Juigalpa. Hernández, segons els
testimonis, va culpar la premsa de la derrota del partit de
la dreta nicaragüenca. La sentència el condemna a 25 anys
de presó.

L'abril de l'any passat, un altre tribunal va condemnar a 18
anys de presó l'autor de la mort del periodista Carlos
Guadamuz i a 3 més per l'intent d'assassinar el fill d'aquest.
Guadamuz era el productor i el presentador del programa
Dardos al centro, que emetia el Canal 23 del país
centreamericà. Les organitzacions internacionals de
periodistes han celebrat les dues condemnes, perquè
suposen un avenç en la lluita contra la violència contra els
periodistes, especialment greu a Nicaragua, segons les
múltiples denúncies fetes pels professionals d'aquest país. «

 

 

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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