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Ofensiva de les organitzacions professionals i sindicals més
representatives del sector en defensa de l'Estatut del Periodista
Més d'un centenar d'experts compareixeran a partir del mes
de maig davant la Comissió Constitucional del Congrés dels
Diputats i obriran així el període decisiu per al redactat
definitiu de l'Estatut del Periodista Professional. Entre les
persones que hi intervindran hi haurà els dirigents
d'organitzacions sindicals de periodistes de països en els
quals hi ha en vigor normatives com la que es proposa amb
aquesta iniciativa legislativa. Les associacions que formen
part del Fòrum d'Organitzacions de Periodistes (FOP), a
través del qual s'ha impulsar aquesta proposta, han posat en
marxa una campanya per reclamar davant els parlamentaris
un text el més ambiciós possible, en la línia dels que hi ha a
França, Itàlia, Portugal o els països nòrdics. La campanya
consisteix bàsicament en l'impuls d'actes públics explicatius
de l'Estatut, en els quals es vol destacar que aquesta
proposta no pretén només regular per llei quins són els
drets i els deures de la professió sinó que -principalmentvol garantir el dret de la ciutadania a rebre una informació
veraç, plural i de qualitat.
L'SPC ha organitzat per al 23 de maig vinent, al centre cívic
del Pati Llimona, una presentació pública de l'Estatut del
Periodista Professional. És previst que hi assisteixin el
portaveu del grup d'Esquerra Verda, Joan Herrera, com a
diputat proponent de la llei al Congrés dels Diputats, i el
secretari general de la Federació de Sindicats de Periodistes
(FeSP), Enric Bastardes. En el moment de tancar aquesta
edició del Fil Directe en línia s'estava pendent de confirmar
la resta de ponents. El Sindicat convida de manera especial
les organitzacions cíviques i socials més importants de
Catalunya per explicar-los l'abast d'aquest document, ja que
la promulgació de l'Estatut del Periodista Professional ha de
beneficiar el conjunt de la ciutadania -conjuntament amb
els professionals de la informació.
Un altre element de la campanya és la tramesa de
missatges electrònics als membres de la comissió
parlamentària per part de comitès d'empresa, seccions
sindicals als mitjans i col·lectius de treballadors, en els
quals es reclama l'aprovació d'un Estatut "que ens permeti
actuar com a garants del dret de la ciutadania espanyola a
rebre informació veraç plural i completa". El text legislatiu
en tràmit, es recorda en la petició, "regula la funció dels
professionals de la informació i garanteix la seva necessària
independència sense afectar els drets de les empreses ni la

llibertat de premsa". També es reclama als diputats que
"l'Estatut no és suficient per ell mateix per garantir aquests
drets i que és necessari que en el termini més breu possible
de temps hi hagi una llei dels drets laborals dels periodistes
que acabi amb la insostenible precarietat que impedeix que
els professionals de la informació exerceixin la seva tasca
amb dignitat". Es fa notar als membres de la comissió que
"el 30% dels periodistes de l'Estat espanyol no tenen
contracte de treball o perceben salaris pels nivells
elementals de supervivència". «

Mobilitzacions dels treballadors de Catalunya Ràdio per reclamar
l'equiparació salarial amb TV3
El comitè d'empresa de Catalunya Ràdio va muntar una
paradeta el 22 d'abril passat davant de la seu de l'emissora
per reclamar l'equiparació de les condicions laborals amb
les de TV3, tal com passa en d'altres empreses públiques de
ràdio i televisió, com a RTVE i altres cadenes autonòmiques.
El comitè d'empresa de Catalunya Ràdio considera un èxit la
jornada de popularització de l'equiparació salarial amb TV3.
Durant la protesta, es van repartir centenes de pans de Sant
Jordi com a símbol d'allò que es reclama, que no són
engrunes. El divendres 29 d'abril, una assemblea massiva va
refrendar, amb una abstenció, el calendari de vagues
parcials que comencen el 9 de maig, amb una aturada d'un
quart d'hora per franja horària i que s'aniran incrementant
al llarg del mes de maig.
La reivindicació de l'equiparació té una dècada d'antiguitat,
i tota la legitimitat de formar part TV3 i Catalunya Ràdio de
la mateixa Corporació. Només els peculiars orígens
diferenciats de les dues empreses expliquen una situació
que no es dóna en gairebé cap altra radiotelevisió
autonòmica o a RTVE. Que feina i categories idèntiques o
molt similars tinguin una important diferència salarial,
perquè les empreses pertanyen a mercats diferenciats, raó
que no té cap sentit, ja que formen part de la mateixa
corporació pública i tenen la mateixa missió de servei
públic, ara reafirmada, per cert, en la proposta del Govern
per a la nova Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
El comitè, davant la negativa per principi a l'equiparació,
tot i que la representació dels treballadors planteja que s'hi
pot arribar gradualment, ha engegat diverses iniciatives de
mobilització, que van començar amb el repartiment de
xapes, pins i llapis amb el lema de l'equiparació amb TV3. Si

la posició de la direcció general de la CCRTV continua
inamovible, n'hi haurà d'haver de més importants. «

Un jutge condemna el diari La Razón per l'acomiadament
improcedent d'un fals col·laborador
El magistrat titular del Jutjat Social número 16 de
Barcelona ha considerat com a acomiadament improcedent
la decisió de l'empresa Audiovisual Española 2000 SA,
editora del diari La Razón, de prescindir dels serveis d'una
fotoperiodista de la publicació. Els fets es remunten al 15
d'octubre de l'any passat, quan els responsables del rotatiu
van notificar a la redactora la rescissió del contracte de
col·laboració que havien subscrit l'1 de juliol de 2002. El
jutge recorda en la seva resolució la doctrina emanada des
del Tribunal Suprem i afirma que per determinar l'existència
d'un contracte de treball és essencial que "la prestació de
serveis contractada es faci dins de l'àmbit d'organització i
direcció de l'empresa i, per tant, sotmesa al seu cercle
rector, disciplinari i organitzatiu".
La sentència estableix que "perquè el contracte de treball
neixi a la vida del dret, la seva característica essencial ha
de ser la dependència o subordinació de qui presta el servei
a favor de la persona que el retribueix". Aquesta situació,
segons el jutge, és la que es dóna en aquesta ocasió, ja que
"ha quedat acreditada la prestació efectiva de serveis per
part de l'actora a compte de l'esmentada empresa i sota la
seva organització i direcció i també per la remuneració". El
magistrat també deixa constància que "la treballadora
percebia una quantitat fixa cada mes, fos quina fos la tasca
feta i que no depenia de l'activitat concreta desenvolupada,
que duia a terme a la redacció del diari a Barcelona, on
acudia diàriament després de cobrir els esdeveniments que
la direcció li havia assignat i, al final de la jornada,
procedia a escannejar les fotografies, editar-les,
maquetar-les, publicar-les i també es feia càrrec de l'arxiu
fotogràfic".
Finalment, el jutge condemna La Razón a readmetre la
periodista o a pagar una indemnització calculada com a
acomiadament improcedent, incloent-hi els salaris pendents
de cobrar des del moment en què la treballadora va ser
despatxada fins a la data de la sentència, el 16 de febrer de
2005. L'SPC mostra la seva satisfacció per aquesta resolució
perquè demostra la il·legalitat en què viuen moltes
empreses de comunicació, que camuflen com a falsos

col·laboradors el que és una estricta relació laboral
reconeguda a l'Estatut dels Treballadors, tal com el Sindicat
fa temps que denuncia. «

L'SPC reclama canvis a la cúpula de RNE a Catalunya
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), el 25 d'abril
passat, va lliurar a la directora general de RTVE, Carmen
Caffarel -en la inauguració dels nous estudis de TVE a Sant
Cugat- la carta pública en la qual es demana de maneres
urgents canvis a la cúpula de RNE a Catalunya, ja que és un
dels escassos centres de l'ens públic que continuen dirigits
per les mateixes persones que en l'etapa del PP, amb plena
submissió als interessos del Govern de l'època. Prèviament,
el comitè d'empresa de RNE, en una reunió amb la directora
general amb presència del director de RNE, Pedro Piqueras,
i de la directora de RNE a Catalunya, Ana Maria Bordas, va
demanar canvis a la cúpula de l'emissora a Catalunya. L'SPC
considera en l'escrit entregat a Caffarel que "en aquest
centre no s'han aprofitat els nous vents per prefigurar el
model de radiotelevisió pública que es vol, i que després ha
de tenir reflex legislatiu al parlament. Nous vents que bufen
des del mateix govern central, que sembla tenir clara la
necessària reforma dels mitjans públics cap a la seva
independència dels governs de torn i els partits polítics i
amb garanties dels seus professionals. I reforma avalada per
l'informe del comitè d'experts, que han dissenyat un model
nou de mitjans públics de titularitat de l'Estat. Per això no
hi ha cap excusa per continuar endarrerint un canvi de
directius que seria un avenç en la línia que defensa el PSOE
en el seu programa de govern".
A l'escrit, que es pot consultar íntegrament a la pàgina web
de l'SPC (www.sindicat.org) s'expressa "com és
d'incomprensible aquesta situació que només és atribuïble a
estranyes convergències d'interessos diversos, des de
personals fins a polítics i transversals, el manteniment
contra tota lògica, al capdavant de centres territorials, de
persones nomenades directament per la seva submissió a les
directrius del govern del Partit Popular. Submissió
demostrada en la pràctica per la censura i la manipulació
informativa, que desqualifiquen radicalment -malgrat la
predisposició a servir qualsevol causa- aquests responsables
de tanta vulneració a la deontologia professional i de tanta
docilitat davant el poder polític, sigui del color que sigui. I
això sense obviar que la gestió que han dut a terme durant
prop de nou anys al capdavant de l'emissora no ha estat

gens brillant, ni per les audiències aconseguides, ni per la
qualitat del producte, ni per les condicions laborals i
professionals dels treballadors". A la directora general, se li
va recordar que aquests relleus van ser un dels seus
compromisos quan va comparèixer el mes de novembre
passat davant la comissió de control parlamentari al
Congrés dels Diputats. «

La reforma de la llei de la CCRTV arriba finalment al Parlament
CCRTV: Nova llei, contracte-programa i negociacions de conveni
Aquest any promet ser clau per a l'orientació de la CCRTV i
les seves empreses filials. En primer lloc, i ja en ponència
parlamentària, hi ha la proposta de reforma de la Llei de
creació de 1983, que permet el control polític de l'ens i que
no serveix de cara als canvis i reptes tecnològics dels nous
temps. Hi ha un projecte del Govern, que ha trigat més d'un
any a presentar-se, i la incògnita de quina serà la posició de
CiU i el PP, partits que no han presentat encara un model
acabat de la missió del servei públic de comunicació ni s'han
definit sobre la independència dels mitjans públics respecte
dels poders polítics.
La definició de servei públic és la que ha d'inspirar el
contracte-programa 2006-2009, que ha de garantir
l'estabilitat financera de la Corporació en funció d'uns
objectius clars derivats de la missió encomanada per la
nova llei, que inclou un mandat-marc que concreti aquesta
missió. De moment, Joan Majó ha aconseguit més
finançament per al 2005 (a canvi de mesures estètiques
d'ajustament cara a la superioritat), i aquest és l'estil que
sembla que vol continuar en les negociacions de conveni
que ara hi ha a tres de les empreses de la CCRTV: TV3,
Catalunya Ràdio i TVC Multimèdia.
Aquesta actitud de rigor empresarial del director general es
tradueix en propostes regressives per al Conveni de TV3
(que es valora com a "massa bo" i "poc competitiu" -és claramb el món salvatge de l'audiovisual privat desregulat) que
ataquen conquestes històriques dels treballadors d'aquesta
empresa, com ara acabar amb les franges horàries (que
permeten horaris racionals i una conciliació més gran amb
la vida familiar), rebaixar plusos per circumstàncies
excepcionals, mantenir fora de conveni la majoria de
responsabilitats d'Informatius, continuar amb corresponsals
precaris en situació de falsos col·laboradors, i oposar-se a
acotar la feina dels estudiants en pràctiques per evitar que

ocupin llocs de treball estructurals.
I també es reflecteix en la negativa frontal a tractar la
petició d'equiparació salarial dels treballadors de Catalunya
Ràdio amb els de TV3, que es dóna a quasi totes les
radiotelevisions autonòmiques i a RTVE. Reivindicació que el
comitè de CR està disposat a fer gradual i diferida en el
temps, però que topa amb una negativa que sembla que
ignora els anys de frustració dels treballadors de la ràdio
que, com els de la televisió, han de topar amb les
plataformes patronals de sempre encarnades amb la
representació empresarial de sempre.
La mateixa que han d'afrontar els companys de TVC
Multimèdia, empresa en procés de redefinició i que es
regeix encara pel conveni d'Oficines i Despatxos, en base a
criteris d'autofinançament i en la qual des de la direcció es
diu que no fa una funció de servei públic i que si es
reclamen massa millores salarials se'n pot posar en qüestió
la viabilitat. Però com que hi ha el precedent de la
CCRTV-Interactiva, que va aconseguir un pacte d'adhesió al
conveni de TVC en els apartats socials, aquest és el camí
que defensa la representació dels treballadors d'aquesta
empresa, que, entre altres activitat,s elabora i ven
produccions de meteorologia. Com es pot veure, i malgrat
el canvi polític, els temes de sempre, amb la conflictivitat
de sempre, potser agreujada, si no canvien algunes
actituds. «

Les jornades del 3 de maig que organitza la Coordinadora per la
Llibertat d'expressió tracten enguany la situació de les dones
periodistes al món
Els dies 3 i 4 de maig es celebren les Jornades per a la
Llibertat d'Informació al Món, enguany amb el títol Dones
contra el Silenci, que, amb motiu del Dia Mundial de la
llibertat de premsa, organitza per cinquè any la
Coordinadora per a la Llibertat d'Expressió al Món, de la
qual és membre el Sindicat de Periodistes de Catalunya
(SPC). Aquest any hi participen dones periodistes d'arreu del
món que expliquen la seva situació i la dels seus països,
quant a la llibertat d'informació i a la seva condició de
dones periodistes. Entre d'altres, intervenen Flor Huilca
González, reportera del diari La República, del Perú, Bunmi
Akpata-Ohohe, periodista nigeriana de la revista Africa
Today i Maysam S. M. Ameen, presentadora a la TV Al
Hurra, a l'Iraq. Les sessions tenen lloc a les 17 i les 19h a la

Sala 1 del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i
l'entrada és lliure. A la web (www.sindicat.org) hi ha el
programa complet de les jornades.
També el dia 3 de maig, es fa també una jornada al Col·legi
de Periodistes sobre el tractament de la informació política
en època electoral. Organitzat pel Col·legi, el CAC i la
Sindicatura de Comptes, respon al compromís del CAC fa un
any d'organitzar un debat d'aquestes característiques, i a un
intent anterior entre el Col.legi i el Parlament de dur el
debat en seu parlamentària, tal com reclamaven els
comitès professionals i d'empresa dels mitjans públics.
Entre els ponents hi ha representants dels organismes i
entitats que han protagonitzat en els darrers anys la lluita
contra els blocs electorals. «

L'SPC dialoga sobre la situació professional amb els estudiants de
comunicació de la Universitat Rovira Virgili, de Tarragona
El secretari d'Universitats i Estudiants en Pràctiques de
l'SPC, Xabier Arkotxa, va participar en una xerrada amb els
estudiants de Comunicació Audiovisual, Publicitat i
Periodisme de la Universitat Rovira Virgili (URV) de
Tarragona, en la qual es va discutir sobre la situació general
del sector a Catalunya i Espanya. Uns 150 alumnes i diversos
professors van assistir a la sessió, moderada per David
Domingo, un dels docents del centre. El representant de
l'SPC va afirmar en la seva intervenció que "no pot haver-hi
autèntic periodisme, al servei de la ciutadania, si no es
respecta la independència del periodista i la seva dignitat
professional. En el diàleg posterior, els futurs professionals
es van interessar per qüestions com ara les pressions que
s'exerceixen sobre els periodistes, la clàusula de
consciència, la situació dels free-lance, els treballadors dels
gabinets de comunicació, la formació dels futurs periodistes
i el paper dels estudiants en les pràctiques als mitjans.
L'acte es va celebrar en l'àmbit del cicle de conferències
amb professionals que el departament de la URV organitza
per complementar la formació dels seus alumnes i de la
política de col·laboració de l'SPC amb els centres
universitaris catalans en els quals s'imparteixen les
llicenciatures de comunicació. L'SPC també va explicar el
seu punt de vista sobre com s'han de desenvolupar les
pràctiques dels estudiants als mitjans de comunicació,
expressades en un document que es pot consultar a la
pàgina web de l'SPC (www.sindicat.org). «

La I Trobada de Periodistes de la Mediterrània insta els governs a
adoptar mesures per acabar amb la precarietat laboral
El 15 i 16 d'abril passats es va celebrar a Almeria la I
Trobada de Periodistes de la Mediterrània, en la qual es va
denunciar "l'estratègia d'alguns mitjans de comunicació que
privilegien una informació comercial en detriment del
periodisme de qualitat i independent, segons els legítims
desitjos del públic". Al manifest de conclusions es rebutja
"la precarietat en l'ocupació i recomanem a les autoritats
que acceptin o subscriguin els principis enunciats al Codi
Europeu de Deontologia del Periodisme" i es recorda que
"per conservar la seva autonomia professional, així com
l'ètica que l'acompanya, els periodistes necessiten
condicions econòmiques dignes i negociades amb els
contractadors". La declaració final que es va adoptar en
aquestes jornades es pot consultar a la web
www.sindicat.org. «

Acomiadament d'una periodista de la ràdio autonòmica balear
El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) ha
denunciat l'acomiadament de què ha estat objecte una
periodista d'IB3 Ràdio, l'emissora pública balear. L'SPIB i el
conjunt de membres de la Federació de Sindicats de
Periodistes expressa la seva solidaritat més rotunda amb
Araceli Bosch, una professional de formació i trajectòria
reconegudes als diferents mitjans en els quals ha treballat
(TVE, COPE, Onda Cero, TV3, El Día 16 de Baleares, la web
de l'Ajuntament de Calvià), que ha estat acomiadada d'IB3
Ràdio amb l'eufemisme formal que no ha superat el període
de prova de tres mesos. Bosch va ser la persona que va
posar la veu en la inauguració de les emissions de la ràdio
autonòmica pública l'1 de març passat.
L'SPIB manifesta la seva gran preocupació per
l'abandonament de funcions i responsabilitat en l'exercici de
control i direcció de l'ens públic sobre els contractes privats
que abasteixen IB3. El Sindicat reclama a la direcció de
l'empresa una explicació sobre les raons en les quals es vol
emparar la ruptura de la relació laboral de la periodista
amb l'empresa SBT (Serveis Balears de Televisió). Aquest és
un exemple més que demostra la precarietat laboral i el
predomini de possibles criteris partidistes sobre els
professionals en la gestió de les plantilles i els continguts

d'aquest model de gestió privatitzada de ràdio i televisió
pública. «

I Congrés del Sindicat de Periodistes de la Rioja
Els dies 9 i 10 d'abril passats es va celebrar el I Congrés del
Sindicat de Professionals de la Informació de La Rioja
(SPIR), adherit a la FeSP. La primera jornada es va dedicada
a una profunda anàlisi del projecte d'Estatut del Periodista
Professional admès a tràmit pel Congrés dels Diputats i de
la tasca de divulgació dels seus continguts. La segona
jornada va ser de debat intern sobre les actuacions en els
primers tres anys del sindicat i el programa de futur. També
es va dur a terme la renovació estatutària de la Junta
Directiva. El company Jairo Morga Manzanares va ser
reelegit com a coordinador general de l'SPIR, al qual
acompanyaran en la direcció del sindicat Diana Arconada,
Roberto Jiménez, José M. Lander, Ana Ezquerro, Isabel del
Pueyo, Benjamín Blanco i Rosa Ezquerro. Per a la comissió
de garanties van ser escollits Juan Ignacio Cossent, Rebeca
Palacios i Pío Manuel García. «

Fa dos anys de l'assassinat de José Couso. La FIP reclama als EUA
informes creïbles sobre els incidents que han provocat la mort de
periodistes
El 8 d'abril passat va fer dos anys de l'assassinat a Bagdad
del càmera de Tele 5 José Couso i d'un altre periodista que
s'estava a l'hotel Palestine de la capital iraquiana. La
Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) continua
reclamant a les autoritats nord-americanes un informe
versemblant sobre el que va passar aquell dia fatal i que
depuri les responsabilitats que s'escaiguin. La FeSP dóna
suport a les mobilitzacions que amb aquest objectiu
protagonitzen regularment el col·lectiu de familiars i amics
de Couso. Javier Couso, germà del camerògraf abatut a
Bagdad, en una entrevista a Periodistadigital.com, va
afirmar que "demanen una fermesa més gran de Rodríguez
Zapatero davant el Govern nord-americà per aclarir la mort
del meu germà".
La Federació Internacional de Periodistes (FIP) també s'ha
sumat a aquesta condemna pública i ha recordat que els
Estats Units tenen pendent d'aclarir de manera convincent
un total de 14 incidents en el decurs de la guerra de l'Iraq

que han suposat la mort de periodistes o de col·laboradors
dels mitjans de comunicació. El secretari general de la FIP,
Aidan White, coincidint amb el segon aniversari de
l'incident, va enviar una carta al president dels Estats Units,
George Bush, en la qual denunciava "el fracàs dels EUA en el
compliment de les seves obligacions de fer justícia i en el
fet de no tractar de manera justa les víctimes de la
violència exercida pels seus soldats". El comunicat íntegre
es pot consultar a la nostra web (www.sindicat.org). «

La llibertat d'expressió, en perill a Andorra
El secretari general de la FeSP, Enric Bastardes, i el
president del Sindicat de Periodistes, Dardo Gómez, han
mostrat el rebuig de les dues organitzacions a la situació
que està patint una periodista del Principat que ha estat
condemnada a una pena de presó que va dels dos mesos a
un any acusada d'un delicte d'injúries per haver criticat en
antena -a l'emissora de ràdio R7p- el director de la
corporació pública de ràdio i televisió andorranes, Enric
Castellet. La periodista Noemí Rodríguez va afirmar en
antena que Castellet "no tenia coneixement ni
coneixements, que pot dir l'animalada més grossa sense ni
tan sols ruboritzar-se".
Els col·lectius professionals d'Andorra han impulsat una
campanya de suport cap a la periodista i de rebuig a la
sentència, perquè consideren "que la instrucció d'un procés
per una crítica pública sense greuges personals atempta de
forma greu contra les llibertats d'expressió i de comunicació
consagrades a l'article 12 de la Constitució". En el manifest
es reclama al ministeri Fiscal que "en l'exercici de les
funcions que té encomanades, comparegui en la causa per
defensar que no aprecia delicte en les manifestacions de
Noemí Rodríguez, ja que el dret a la llibertat d'expressió ha
d'estar per sobre de les crítiques a l'actuació dels càrrecs
públics". A la campanya de recollida de signatures s'hi han
afegit diversos mitjans de comunicació catalans que també
han expressat el seu suport a la periodista i el rebuig a
aquesta sentència. Castellet integrava les llistes del Partit
Liberal en els comicis celebrats recentment a Andorra. «

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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