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El FOP reafirma la seva defensa de l'Estatut en nom dels
periodistes de l'Estat espanyol

El Fòrum d'Organitzacions de Periodistes (FOP), en la reunió
celebrada el 13 de març passat a Barcelona, va acordar
reafirmar-se en la defensa de l'Estatut del periodista
professional, que actualment es tramita al Congrés dels
Diputats com a proposició de llei. En aquest sentit, les
organitzacions integrants del FOP intensificaran els
contactes amb els representants polítics de tot l'arc
parlamentari, per reiterar la necessitat de legislar en un
àmbit fonamental tant per a l'exercici de la professió com
per a la defensa del dret de rectificació i d'accés als mitjans
per part de la ciutadania. El text de l'estatut va ser
proposat per les organitzacions integrants del FOP i assumit
per la cambra legislativa per a la seva tramitació. Entre els
grups que van assumir la proposta d'estatut professional hi
ha la Federació d'Associacions de la Premsa d'Espanya
(FAPE). Aquesta entitat ha decidit abandonar el Fòrum
d'Organitzacions de Periodistes. Les altres organitzacions 
d'aquesta plataforma unitària han conegut la decisió a
través de la pàgina web de la FAPE, que no ha comunicat
formalment el seu abandonament.

En els últims mesos, arran de les eleccions que van
comportar un canvi en la seva direcció, es va operar un gir
brusc en la trajectòria unitària mantinguda per la FAPE
durant els últims deu anys. L'argument esgrimit per aquesta
organització per decidir la seva sortida del Fòrum és
difícilment comprensible. L'elaboració i l'aprovació en el
FOP d'un text d'Estatut del periodista professional va ser el
resultat d'un ampli debat i consens entre totes les
organitzacions que integren aquesta plataforma unitària,
incloent-hi la FAPE. Va ser remès a tots els grups
parlamentaris i posteriorment tramitat per Esquerra Unida.
La interessada i basta manipulació de la FAPE només es pot
interpretar com una maldestra excusa per justificar la seva
decisió d'abandonar el Fòrum, decisió inspirada per
interessos no confessats. La FAPE sap que el text és un
projecte obert que haurà d'incorporar en el debat
parlamentari les aportacions i esmenes que els grups
estimin oportunes per a la seva aprovació amb el major
consens possible. La via de les esmenes està oberta també
per a ells, malgrat el seu abandonament del fòrum que
representa els periodistes de l'Estat espanyol. El FOP, com a
organisme unitari, continua obert a la recerca de camins



comuns, i per això convida les associacions de la premsa a
considerar la seva relació amb aquesta plataforma. «

 

L'SPC convoca el seu congrés per al 5 i 6 de novembre

El consell directiu de l'SPC -el màxim òrgan entre
congressos- va aprovar en la seva sessió del 7 de març
passat, convocar el IV Congrés del Sindicat per al cap de
setmana del 5 i 6 de novembre d'aquest any 2005. El
Congrés tindrà com a eixos principals la renovació dels
càrrecs i la situació de l'Estatut del Periodista Professional i
la regulació laboral dels periodistes, qüestions pendents de
discutir-se al Congrés de Diputats però que a la tardor
estaran ja en una fase molt avançada de tramitació i, per
tant, es podrà començar a analitzar quins seran els seus
continguts. Els debats del congrés estaran oberts al conjunt
de la professió, excepte aquells vinculats amb l'activitat
interna del Sindicat que, lògicament, queden reservats a la
participació dels afiliats de l'organització. «

 

L'Estatut del Periodista Professional, una iniciativa en favor de la
professió i de la ciutadania que es presentarà el pròxim 20 d'abril
a l'Ateneu Barcelonès

L'Ateneu Barcelonès acollirà el pròxim 20 d'abril un acte
organitzat pel Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) 
dirigit a explicar públicament quina és la importància de
l'Estatut del Periodista Professional, actualment en tràmit
parlamentari al Congrés de Diputats. Aquesta jornada està
emmarcada dins de la campanya endegada per l'SCP i el 
conjunt de sindicats de la FeSP per difondre entre la
professió i la ciutadania aquesta proposta legislativa que té
com a objectiu essencial regular l'exercici del periodisme en
paràmetres similars als que hi ha a la majoria de països del
nostre entorn democràtic, com França, Portugal, Itàlia o els
països nòrdics.

L'SPC convidarà a assistir a l'acte de manera especial els
dirigents de les organitzacions socials més importants del
país per tal de donar-los a conèixer no només els eixos
principals dels seus continguts sinó també per involucrar-los
en la defensa de la regulació de la professió com a
instrument indispensable perquè sigui realment respectat el
dret de la ciutadania a rebre una informació veraç, plural i
de qualitat. El llistat de ponents és pendent encara de



confirmar. «

 

L'SPC rebutja els atacs ultres patits per dos periodistes del diari
Blanc i Blau

El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) rebutja amb la
màxima fermesa les agressions de les quals van ser objecte
el 6 de març passat els periodistes Josep Sánchez i Jordi
Sibina, director i redactor en cap respectivament de la
revista Blanc i Blau, per part d'un grup d'afeccionats ultres
de les Brigadas Blanquiazules després del partit de futbol
que l'Espanyol va jugar contra el Llevant a l'estadi de
Montjuïc. L'SPC es solidaritza amb els dos companys i els
dóna ple suport en les iniciatives que emprenguin contra els
autors de l'atac. El Sindicat considera que aquestes accions
no van només contra els informadors colpejats sinó contra
el conjunt de la professió i també de la ciutadania en
general per a la qual treballen els professionals.

No és la primera vegada que el Sindicat denuncia agressions
a periodistes protagonitzades per grups ultres que aprofiten
el futbol com a altaveu de les seves dèries insensates. L'SPC
demana, doncs, a les autoritats que prenguin les mesures
necessàries perquè fets com aquest no es tornin a repetir,
ni en l'àmbit del futbol ni tampoc en d'altres. El Sindicat
deplora especialment que les agressions s'hagin produït
arran de les informacions fetes per Blanc i Blau sobre les 
simpaties racistes d'aquest grup minoritari d'afeccionats.«

 

Noves mobilitzacions dels treballadors d'RBA

Uns 200 treballadors d'RBA es van concentrar l'11 de març
passat davant la seu de l'empresa -al carrer Pérez Galdós, a
Barcelona- per exigir la negociació d'un conveni d'empresa o
l'adscripció del grup editorial al sector de premsa no diària
per tal d'adaptar les condicions laborals de la plantilla a les 
establertes en aquest àmbit. Aquesta ha estat la tercera
manifestació del personal d'RBA contra la negativa dels
responsables del hòlding a asseure's a la taula de
negociacions. Les dues primeres es van celebrar els dies 8 i
17 de febrer passats.

RBA, creat el 1991 i un dels principals grups editorials
espanyols, està present en el sector de les revistes (El 
Mueble, Cosas de Casa, National Geographic, Integral...),



llibres (amb els segells RBA, Integral, Molino i La Magrana) i 
fascicles. En total té prop de 30 capçaleres al mercat en els
segments de viatges, decoració, divulgació, salut i benestar,
principalment. El grup editorial RBA va tancar el primer 
trimestre de 2004 amb un augment de beneficis del 34,7%
en relació al 2003. La facturació bruta del mateix període
es va incrementar en un 25,5% sobre l'exercici anterior.
Aquestes xifres mostren la tendència positiva del grup en
els darrers anys, molt superior a la mitjana del seu sector.
Els treballadors mantindran les mobilitzacions si l'empresa
persisteix en la seva postura intransigent. RBA està
intentant, d'altra banda, forçar acords individuals per tal de
trencar l'unitat de l'assemblea. «

 

Els acords CCRTV-IB3.TV han de garantir el dret a la informació
lliure

El Sindicat de Periodistes de Catalunya considera que els
acords entre governs català i balear i entre la CCRTV i
IB3.TV no poden servir per emparar una RTV al servei del
Govern que presideix Jaume Matas, que no disposa de
plantilla pròpia, fins i tot en els informatius. Aquest és el
cas flagrant del canal autonòmic de televisió impulsat a les
Balears, IB3, que perfecciona el model de TV
governamental externalitzant tots els serveis excepte el del
control polític, atribuit a un mínim de plantilla formada per
professionals al servei del partit en el Govern. Més enllà de
l'atac a la normalització del català a les Illes, i de la
necessària cooperació entre la CCRTV i la nova RTV balear
que hauria de servir per garantir-la, la Federació de
Sindicats de Periodistes (FeSP), reclama del Govern de la
Generalitat de Catalunya i de la direcció general de la
Corporació Catalana que exigeixi garanties al govern balear
i a la direcció d'IB3.TV que assegurin que la nova
radiotelevisió assumirà els criteris d'independència,
professionalitat, i de pluralisme i neutralitat informativa
que la situin en la línia cap a on avancen les reformes
imminents a Catalunya i a Espanya. «

 

Un grup d'eurodiputats demanen que es reobri Egunkaria

Un total de 22 eurodiputats, entre els quals hi ha Raül
Romeva (ICV-EA), Bernat Joan Marí (ERC) i Ignasi Guardans
(CiU), han firmat una declaració en la qual reclamen que es
posi fi al tancament del rotatiu basc Egunkaria. Els 



parlamentaris europeus basen la seva petició en la
necessitat "de respectar els drets de llibertat d'expressió i
d'informació" de la ciutadania basca. Entre els firmants hi
ha Gerard Onesta, del grup d'Els Verds i vicepresident de
l'eurocambra, Graham Watson, president de l'Aliança de
Demòcrates Liberals i Josu Ortuondo (PNB). Per grups, l'han
rubricat cinc membres d'Els Verds, cinc més de l'Aliança
Lliure Europea, deu del Liberal, un d'Independència i
Democràcia, i un de no adscrit.

Egunkaria va ser clausurada per ordre del Jutjat d'Instrucció
número 6 de l'Audiència Nacional el 20 de febrer de 2003
acusant els responsables de la publicació de col·laborar
amb banda armada, atribuint-los uns fets que fins ara no
s'han demostrat. En el seu moment, l'SPC ja va mostrar la
seva solidaritat amb els treballadors, considerant que el
tancament d'una publicació sense cap sentència judicial que
ho emparès era un greu atemptat a la llibertat d'expressió i
al dret d'informació de la ciutadania basca. «

 

Constituït el Sindicato de Xornalistas de Galicia

Amb el suport de 159 professionals preafiliats s'ha constituït
el 27 de febrer a Santiago de Compostel·la el Sindicato de
Xornalistas de Galicia (SXG). L'assemblea constituent del
nou sindicat va comptar amb la presència del secretari
general del Sindicato de Xornalistas de Portugal, Alfredo
Maia, i del secretari general de la Federació de Sindicats de
Periodistes (FeSP), Enric Bastardes, a més de representants
dels sis sindicats de periodistes adherits a la federació. Els
participants van aprovar els estatuts de la nova organització
i va escollir la seva primera Junta Directiva, que està
encapçalada per Xurxo Salgado com a secretari general. Els
altres membres són, com a vicesecretària general, Mónica
Vázquez; secretària d'Actes, Marta Rodríguez; secretari de
Finances, David González; i com a vocals Manuel Vilas,
Paula González, Luis Cerdeira, Manuel Rodríguez, i José A.
Lores.

El nou Sindicat va mostrar el seu interès en adherir-se de
manera immediata a la FeSP. En els debats es va fer patent
la situació d'enorme precarietat laboral que pateixen els
professionals gallecs, tant a nivell de salaris com de
contractació. Igualment es van evidenciar les carències
professionals existents en els mitjans públics d'aquesta
comunitat. «



 

La FeSP celebra que l'informe sobre mitjans públics reculli les
reivindicacions dels sindicats de periodistes

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) creu que
l'informe del Comitè d'Experts per a la Reforma dels Mitjans
Públics que es va fer públics el 19 de febrer passat recull
amb gairebé en la seva totalitat, les principals demandes
realitzades per la FeSP per a un canvi profund i extens del
model vigent i que en el seu moment va fer arribar al
comitè esmentat. La Federació, en un comunicat emès per
la Junta Executiva, va considerar que les propostes que s'hi
inclouen són positives, entre d'altres raons, perquè reforça
els controls democràtics externs i interns, crea organismes
autònoms de vigilància i sanció, així com de participació
social, i assegura línies d'independència i de
professionalitat. A la web del Sindicat (www.sindicat.org) 
es pot consultar la versió íntegra d'aquest comunicat. «

 

La FeSP celebrarà el seu I Congrés el 28 de maig a Madrid

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) celebrarà el
pròxim 28 de maig el seu primer Congrés, a Madrid. La
Federació es va crear ara fa quatre anys per iniciativa dels
sindicats de periodistes de Catalunya, Madrid, Andalusia, 
Illes Balears i la Rioja. Des de llavors han nascut dos
sindicats més, a Canàries i Galícia i ja n'hi ha d'altres en
procés de creació en diverses comunitats autònomes.
Actualment la FeSP agrupa ja més de 2.200 periodistes
d'arreu de l'Estat espanyol i s'ha convertit en un dels
referents de la professió més importants i imprescindibles.
«

 

Agressions a un càmera de Televisión Canaria

La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias
(UPCC) ha criticat "la salvatge agressió" patida per un
càmera de Televisión Canaria, el 26 de febrer passat,
mentre desenvolupava la seva tasca professional prenent 
imatges d'un incendi succeït en un immoble del municipi de
La Laguna, a Tenerife. Tres individus es van llançar sobre el
treballador per evitar que fes la seva feina i, sense dir res,
li van etzibar tota mena de cops que, segons l'informe
mèdic, li van produir un traumatisme craneoencefàlic de

http://www.sindicat.org


pronostic menys greu. La càmera de televisió que duia
també va quedar seriosament malmesa. La UPCC va emetre
un comunicat en el qual reclamava a les autoritats policials
i judicials que actuïn amb el màxim rigor per evitar que
aquest tipus d'agressions contra els professionals de la
comunicació quedin impunes. «

 

Onda Jaen ha estat condemnada a readmetre un redactor que es
va negar a mentir en antena

Onda Jaen, emissora municipal d'aquesta capital andalusa,
ha estat obligada a readmetre el periodista Manuel Malero
després que una sentència judicial considerés nul
l'acomiadament del qual havia estat objecte. L'emissora no
ha recorregut la sentència per la qual cosa aquesta ja és
ferma. Els fets es remunten al mes de gener de 2004 quan
Manuel Molero es va negar a llegir un comunicat a 
l'informatiu del migdia, motiu pel qual la direcció del mitjà
va decidir despatxar-lo. Molero, tal com reconeix la
resolució del titular del jutjat número 3 de Jaen, va
argumentar la seva actitud dient que la seva negativa
responia a la necessitat de contrastar primer la veracitat
del que s'afirmava en un fax rebut a la redacció. El jutge
estableix que "Onda Jaen va vulnerar un dret fonamental
del professional de la informació com és el poder acollir-se
a la clàusula de consciència i al dret a la informació".

El magistrat basa la seva resolució en la doctrina emesa pel
Tribunal Constitucional en d'altres sentències segons les
quals "la clàusula de consciència és un dret constitucional
dels professionals de la informació els quals es podran negar
motivadament a participar en l'elaboració d'informacions
contràries als principis ètics de la comunicació sense que
això hagi de suposar cap sanció o perjudici". El Sindicat de
Periodistes d'Andalusia (SPA), al qual pertany Molero, ha 
expressat la seva satisfacció per aquesta sentència que
considera que ha creat un precedent important. L'existència
d'un Estatut del Periodista Professional també hauria evitat
haver hagut de resoldre aquest conflicte als tribunals. «

 

La FIP reclama una investigació a fons de l'incident que va acabar
amb la vida d'un agent que acompanyava la periodista Giuliana 
Scregna

La Federació Internacional de Periodistes (FIP) ha demanat



als Estats Units que aclareixin tots els incidents sense
aclarir que han tingut periodistes com a protagonistes, ja
que n'hi ha més d'una dotzena pendents de conèixer totes
les circumstàncies que els envolten per tal de poder donar
les explicacions adequades a famílies, amics i col·legues de
les víctimes d'aquests casos. La FIP ha fet aquesta
reclamació arran de l'atac que va rebre el vehicle que
portava la periodista italiana Giuliana Scregna cap a
l'aeroport després de ser alliberada del seu segrestament a
l'Iraq i en el qual va morir un dels agents que
l'acompanyava, Nicola Calipari. En un comunicat d'aquesta
organització s'afirma que "l'atac a la nostra col·lega italiana
és un altre estrany incident que obre les especulacions
sobre si hi ha un intent estratègic d'assetjar els periodistes
lliurepensants o simplement és una aterradora mostra d'una
acció d'uns soldats incompetents i imprudents", en paraules
d'Aidan White, secretari general de la FIP. En qualsevol cas,
l'entitat sosté que les autoritats nord-americanes han
d'aclarir i respondre a les preocupacions dels mitjans i els
periodistes sobre les seves accions. «
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