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L'enquesta feta per l'SPC als afiliats destaca la precarietat laboral
com el problema més important de la professió
El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha fet una enquesta
entre l'afiliació per tal de saber la seva opinió sobre els
temes que haurien de tractar-se en el proper Congrés, que
s'ha de celebrar els dies 12 i 13 de novembre a Barcelona.
De les respostes rebudes destaca l'enorme preocupació per
la precarietat laboral, de la qual s'afirma que és el
problema principal de la professió. Els resultats de
l'enquesta seran difosos els propers dies, però les respostes
rebudes afirmen que la manca de contractació, els salaris
baixos, la inestabilitat laboral i el maltractament que reben
els col·laboradors per part de les empreses són
circumstàncies massa habituals en molts mitjans de
comunicació catalans. Altres qüestions que també s'hi
destaquen són les pressions polítiques i empresarials que
reben els periodistes, la voluntat d'instrumentalitzar els
mitjans per part dels poders polítics i econòmics, el
servilisme de les empreses de comunicació quant a aquests
mateixos estaments i el deteriorament dels productes
informatius.
A l'enquesta es preguntava sobre quins eren els temes que
els membres del Sindicat consideren que s'han de tractar al
Congrés, quins són els problemes més greus que pateix la
persona com a professional de la informació i quins creu
que són els problemes generals del sector. A més, també es
demanava que es valorés la importància que es donava a
diverses qüestions, com ara la regulació laboral i
professional, els drets d'autoria, la regulació de les
pràctiques dels estudiants als mitjans o la conciliació de la
vida laboral i familiar. L'opinió que s'expressa en les
respostes rebudes confirma l'estratègia seguida pel Sindicat
els darrers anys: lluitar per una regulació laboral i
professional del sector, reivindicar la
desgovernamentalització dels mitjans públics i elaborar
propostes perquè els estudiants no siguin utilitzats com a
mà d'obra barata i gratuïta, ni ocupin llocs de treball
estructurals a les empreses de comunicació. «

L'SPC introdueix als convenis col·lectius mesures per evitar l'abús
d'estudiants en pràctiques

En les darreres negociacions de conveni, en les quals ha
participat el Sindicat de Periodistes de Catalunya -algunes
encara en fase de converses- s'han introduït clàusules en
l'acord final que limiten la presència d'estudiants en
pràctiques als mitjans de comunicació, per evitar que
ocupin llocs de treball estructurals. Les propostes que es
posen sobre la taula volen limitar el nombre i fixar un
màxim percentual segons les plantilles, que les pràctiques
es desenvolupin en període lectiu -és a dir, ni en caps de
setmana, en horari nocturn o durant les vacances- i que hi
hagi una rotativitat per seccions. Una de les línies
estratègiques d'actuació del Sindicat és evitar l'abús de les
pràctiques dels estudiants com a part del sistema de
producció. L'SPC es va reunir fa poques setmanes amb el
conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació,
Carles Solà, al qual va traslladar la preocupació de
l'organització per la poca cura que les universitats posen a
l'hora d'evitar que els seus alumnes siguin explotats a les
empreses de comunicació, a la qual cosa el conseller es va
comprometre a traslladar aquesta qüestió als rectors de les
universitats i a promoure fórmules d'acord en aquest àmbit.

«

Males propostes i males maneres de la direcció general de la
CCRTV en el conflicte laboral a Catalunya Ràdio
Després que, inevitablement, hi hagués moviments polítics
dins el Govern, que expressaven les diferents sensibilitats
dels seus integrants pel que fa al problema, que es
complica, el tema es va traslladar al consell
d'administració, que un cop més no va fer honor al seu nom
i va reproduir el debat entre les forces polítiques
parlamentàries. Els uns proposaven suports que mai havien
abonat quan governaven; els altres estaven acomplexats per
haver de votar contra una reivindicació legítima, i, de tot
plegat, en va sortir un comunicat salomònic que evitava la
paraula tabú ("equiparació"), demanava flexibilitat a les
dues parts i partia d'una oferta de la direcció general, que
suposadament ja s'havia enviat, però que els treballadors
desconeixien.
El més greu era la iniciativa d'enviar cartes personalitzades
als domicilis de cada treballador de Catalunya Ràdio,
maniobra que no sols és una desautorització de la
representativitat del comitè d'empresa, reconeguda per

l'Estatut dels Treballadors, sinó un retorn a antics mètodes
d'èpoques anteriors, protagonitzades, per cert, i entre
d'altres, per un membre de l'actual consell d'administració,
antigament director de TV3, on ja ho havia practicat. Però
a més de la gravetat de la mesura, hi ha la ridiculesa,
perquè aquesta falta d'honestedat en les relacions laborals
és a més completament inútil quan la plantilla està unida
com una pinya al voltant del comitè, entre d'altres coses
perquè no reclama mesures impossibles, sinó que es troba
amb una posició tancada producte del prejudici i de la falta
de comprensió de les legítimes aspiracions de la plantilla,
provocades per raons històriques. De moment, continuen les
vagues parcials durant el juliol, i el dia 18, quan es presenti
la programació d'estiu de l'emissora, està convocada una
vaga de 24 hores. «

El jutge Santiago Vidal dóna suport a l'Estatut del Periodista
Professional
El jutge Santiago Vidal va donar suport ahir a l'Estatut del
Periodista Professional (EPP) com a garant del dret a la
informació de la ciutadania, que reconeix l'article 20 de la
Constitució. El magistrat de l'Audiència Provincial de
Barcelona participava en una taula rodona organitzada pel
Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) sobre aquest
projecte legislatiu -que ara és en tràmit parlamentari al
Congrés dels Diputats- conjuntament amb el diputat
d'Esquerra Verda (IU-ICV), que va proposar la llei, Joan
Herrera, i el secretari general de la Federació de Sindicats
de Periodistes (FeSP), Enric Bastardes. L'acte es va
desenvolupar al centre cívic del Pati Llimona, a Barcelona.
Vidal va explicar que havia modificat criteris antics que
parlaven que la millor llei era la que no existia i que ara
creia que "és imprescindible una llei reguladora del dret a la
informació per tal que aquesta prerrogativa constitucional
quedi garantida". El magistrat també va considerar que l'EPP
seria una bona eina per dignificar la professió periodística".
Vidal va suggerir que potser convindria modificar el títol del
projecte legislatiu, Estatut del Periodista Professional,
perquè podria haver-hi gent que pensés que només afecta
els periodistes, quan en realitat tracta d'un dret del conjunt
de la ciutadania, com és el de rebre una informació veraç,
plural i de qualitat.
Joan Herrera, per la seva part, va coincidir amb aquesta

apreciació plantejada per Santiago Vidal i va dibuixar les
dificultats amb les quals començaria a trobar-se la proposta
per la campanya dels mitjans de comunicació, i d'alguns
sectors polítics afins o temorosos de determinats poders
mediàtics. En la seva intervenció, el diputat va destacar
que en aquesta etapa era imprescindible la pressió dels
periodistes sobre el Congrés per evitar un estatut de baixa
intensitat o esmenes que el buidin de contingut.
La sessió havia estat oberta per Enric Bastardes, que va
exposar les característiques més innovadores de l'EPP i va
repassar el seu articulat, del qual va destacar la seva
importància com a eina necessària del dret a la informació.
El secretari general de la FeSP va insistir que aquest
projecte no és de caràcter corporatiu per als professionals
de la informació, sinó que, al marge d'oferir al sector una
cobertura reguladora de la seva tasca, va més enllà i pretén
convertir-se en el garant d'un dels drets fonamentals de
qualsevol democràcia qualificada, com és el dret de la
ciutadania a ser informada. «

Les propostes del Govern del PSOE per a la reforma audiovisual
estan en la línia de les defensades per l'SPC i la FeSP
El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha rebut amb
satisfacció els projectes del Govern espanyol per a la
reforma de RTVE i del sector audiovisual, perquè van en la
línia del que ha defensat el Sindicat des del seu inici. Tot i
que més endavant se'n farà una valoració més ajustada,
quan s'hagin estudiat a fons el seu contingut i altres
decisions en l'àmbit audiovisual, preses per l'executiu que
presideix Rodríguez Zapatero, l'SPC considera que, pel que
fa a la ràdio i la televisió públiques d'àmbit estatal, s'ha
començat a treballar en el camí correcte per aconseguir la
seva desgovernamentalització, i que l'impuls d'un Consell
Audiovisual estatal que concedeixi llicències i vetlli per una
programació televisiva de qualitat és una fita
importantíssima per acabar amb la teleescombraries. A la
vegada, saludem el pas endavant que significa proposar la
presència de representants sindicals en el consell
d'administració de RTVE, gest que encoratgem perquè imitin
el Govern català i la ponència parlamentària que ultima la
reforma de la CCRTV: no fos cas que, a més d'acabar abans
les lleis a Madrid, les facin més avançades, per vergonya
d'uns representants polítics que van ser els primers a

plantejar la necessitat d'independència dels mitjans públics.
El Sindicat confia que la tasca parlamentària que ara
s'iniciarà al voltant d'aquestes lleis, que no han d'oblidar la
reforma pendent a EFE, acabi convertint un cos legislatiu
absolutament respectuós amb el dret a la informació de la
ciutadania i que afavoreixi la independència dels
professionals de la informació i de les empreses per a les
quals treballen, quant als poders. A més, el Sindicat
encoratja els grups polítics catalans a tramitar amb la
màxima celeritat les propostes de llei sobre la reforma de
la CCRTV i de l'Audiovisual, perquè permetin avançar en la
mateixa línia. «

L'SPC lamenta la mort del nostre company Manolo S. Urbano
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) lamenta la
mort del nostre company, Manolo Sánchez Urbano (que
signava la seva obra com a Manolo S. Urbano), a causa d'un
tràgic accident domèstic que es va esdevenir el 18 de juny
passat. Manolo, que era col·laborador dels diaris El País i 20
minutos, va ser un dels fotoperiodistes compromesos amb
l'activitat del Sindicat i va participar en diferents accions
promogudes per l'organització i en la creació de la secció
sindical de fotoperiodistes. Solidari, de gran bonhomia i
amic de tothom, l'SPC vol expressar el seu condol més
sincer als seus familiars i amics i, en especial, a la seva
dona, Cristina Palomar, redactora del diari Avui, i al seu
germà Joan Sánchez, també fotoperiodista del diari El País.
El dimarts 21 de juny el vam acomiadar en una cerimònia
massiva de companys de professió, amics i familiars.
Descansi en pau i que resti en el record de tothom. «

L'SPC manté contactes polítics i institucionals per tal que el nou
Estatut de Catalunya incorpori competències en matèria del dret
a la informació
Durant el període final de redacció de l'esborrany definitiu
de nou Estatut de Catalunya, el Sindicat ha mantingut
contactes amb diferents representants polítics i
institucionals per fer-los arribar la preocupació pel fet que
els textos que fins ara s'havien conegut tractaven de manera
insuficient, a criteri de l'SPC, els aspectes relacionats amb

el dret a la informació de la ciutadania. Quan es van
conèixer els primers redactats, el Sindicat ja va fer públic
un comunicat -que es pot consultar a la pàgina web- en el
qual es criticava aquesta situació i es demanava que en el
procés final s'incorporessin algunes referències explícites a
aquest dret.
Les propostes de l'SPC parteixen del fet de considerar el
dret a la informació de la ciutadania un dels drets
fonamentals en qualsevol societat democràtica i que, per
tant, cal preveure mecanismes per administrar i garantir
que es compleixi. De la mateixa manera que es fan constar
quines són les competències i amb quins criteris es
gestionaran qüestions bàsiques, també en una societat
democràtica, com ara la sanitat, l'educació o la justícia, el
Sindicat reclama el mateix pel que fa al dret a la
informació. Sobretot en un moment en què el Congrés de
Diputats està tramitant l'Estatut del Periodista Professional,
que ha d'establir un Consell de la Informació per garantir el
compliment de la nova llei, ens que hauria de tenir les
seves concrecions a nivell autonòmic. Per tant, els
contactes que ha mantingut l'SPC amb les institucions
intenten sensibilitzar-les davant aquesta qüestió i, en algun
cas, presentar propostes que hagin de tenir present els
redactors del text estatutari. Cal dir també que, en
general, el Sindicat ha trobat bona predisposició en els seus
interlocutors per incorporar aquests criteris en el redactat
final. «

L'SPC celebra el seu dotzè aniversari
El Sindicat de Periodistes de Catalunya va fer el 19 de juny
passat el seu dotzè aniversari. I ho fa en un moment en què
comencen a veure la llum alguns dels principals projectes
estratègics pels quals ha apostat el Sindicat durant la seva
trajectòria. El Congrés de Diputats està estudiant l'Estatut
del Periodista Professional (EPP), que és una llei bàsica
perquè els professionals de la informació disposin de l'àmbit
normatiu adequat per desenvolupar la seva tasca, que no és
altra que garantir el dret constitucional de la ciutadania a
rebre una informació veraç, plural i de qualitat. Si l'EPP veu
finalment la llum en uns continguts acceptables i en
sintonia amb els criteris plantejats per les organitzacions
sindicals i professionals més representatives del sector, el
pas següent que s'haurà de fer en un termini relativament
breu de temps és el de la regulació laboral. Els dos textos

han de ser un abans i un després en la lluita contra la
precarietat laboral del sector. Finalment, en els darrers
mesos també hi ha hagut els primers avenços reals en la
reforma dels mitjans públics de comunicació. Tot i que
encara no hi ha textos definitius, l'SPC es mostra
moderadament satisfet perquè de moment sembla que
s'està avançant per bon camí.
El Sindicat vol fer una crida al conjunt de la professió per
acabar de donar un impuls a aquestes iniciatives. Així, en
l'àmbit del 12è aniversari i dels preparatius per al V Congrés
del Sindicat, que es farà la tardor que ve, l'SPC convida a
afiliar-se al Sindicat aquells professionals de la informació
que encara no ho hagin fet. Són temps crucials per al futur
del sector i cal avançar el més units possible per garantir
l'èxit de les actuacions endegades. «

L'Agència rosa Korpa, demandada per la família d'una redactora
que va morir en un accident laboral
La família de la periodista Ana Belén G.G, de 26 anys quan
es van produir els fets, ha presentat una demanda contra
l'agència rosa Korpa per a la qual treballava la informadora
quan va morir en un accident de trànsit en un desplaçament
per motius laborals. La periodista anava a cobrir un acte
presidit pels prínceps d'Astúries, celebrat el mes de gener
passat. La denúncia ha estat formulada pels serveis jurídics
del Sindicat de Periodistes d'Andalusia (SPA), que es
personarà en el cas quan aquest arribi als jutjats. En la
demanda s'exigeix el reconeixement de la relació laboral
que la periodista mantenia amb Korpa, ja que va morir, el
20 de gener passat, quan, per ordre d'aquesta agència de
notícies de cor, es traslladava en cotxe des de Sevilla a
Villafranca (Còrdova),a cobrir l'acte d'inauguració d'un tram
del gaseoducte Huelva-Madrid, presidit pels Prínceps
d'Astúries.
A més, la família denuncia que la mort es va produir com a
conseqüència d'un accident de treball en el qual Korpa va
incomplir les seves obligacions i responsabilitats en matèria
de seguretat i salut laboral, ja que no va donar resposta als
requeriments establerts en la legislació existent en la
matèria. Entre aquests hi ha l'avaluació de riscos, la
redacció d'un pla de prevenció i seguretat i l'aplicació de
mesures efectives que garanteixin la seguretat dels
treballadors. Tal i com consta a la demanda, la tasca d'Ana

Belén G.G. té totes les característiques de qualsevol feina
per compte aliè, encara que el seu contracte no estigués
formalitzat. De fet, la treballadora estava sotmesa i
depenia de l'empresa, que és la que estableix horaris i
jornades laborals. A més, és Korpa qui ven i comercialitza el
producte obtingut, mentre que la redactora cobrava un
salari fix establert per la mateixa agència,
independentment del preu que tingués el material en el
mercat de la premsa rosa. L'empresa és la que facilita els
mitjans, disposa del centre de treball i de les
infraestructures necessàries per a la feina. De fet, el vehicle
en el qual es desplaçava la víctima havia estat facilitat per
l'agència.
El dia 17 de juny passat s'havia de fer l'acte de conciliació
de la demanda presentada al Centre de Mediació, Arbitratge
i Conciliació (CEMAC) al qual l'empresa no es va presentar i,
per tant, ara seguirà el seu curs als jutjats socials. Ha estat
redactada pels serveis jurídics de l'SPA, que ha estat
present en tot el procés i que es personarà en el cas. Per a
l'SPA, aquest luctuós succés denuncia per ell mateix, i un
cop més, la precària situació dels periodistes, que és
especialment greu en el sector d'agències del cor, on es
treballa sense contracte i sense cobertura social ni laboral,
tot i que en gairebé tots els casos hi ha una clara relació
amb qui dóna la feina. «

Vaga massiva de periodistes a Itàlia en contra de la precarietat
laboral
Els periodistes italians van seguir massivament la
convocatòria de vagues de 24 hores fetes per la Federazione
Nazionale Stampa Italiana (FNSI) per als dies 17 i 20 de juny
passat, per tal de protestar contra la precarietat laboral. El
dia 17 hi van participar els periodistes que treballen a
premsa, a gabinets de premsa i a portals d'internet, mentre
que el dia 20 va quedar reservat als treballadors de mitjans
audiovisuals, tant públics com privats. La FNSI va impulsar
la protesta "per reivindicar el dret a la contractació, la
dignitat en el lloc de treball i la independència
professional, qüestions bàsiques per al nostre col·lectiu,
però que les empreses periodístiques italianes han posat en
discussió", segons un comunicat del Sindicat. La FNSI diu
que "la llibertat d'informació s'ha posat en qüestió, ja que
els editors, tant públics com privats, volen que s'aboleixin

clàusules que els periodistes han anat conquerint els darrers
anys". El Sindicat italià considera que les propostes de la
patronal només volen afavorir "els interessos merament
comercials, publicitaris i de màrqueting de les empreses,
per davant del dret a la informació, i volen eliminar la feina
col·lectiva dels periodistes, perquè representa l'únic
obstacle a la manipulació informativa". S'hi pot trobar més
informació a la pàgina web d'aquesta organització
(www.fnsi.it). «

Presó per a una periodista nord-americana per negar-se a revelar
les seves fonts
La periodista nord-americana Judith Miller, del New York
Times, ha estat empresonada per la seva negativa a revelar
a les autoritats judicials les seves fonts informatives.
atthew Cooper, del Time, corria idèntic perill però
finalment va decidir declarar davant el jutge que
s'encarrega del seu cas. El Tribunal Suprem dels Estats Units
va refusar el 27 de juny passat pronunciar-se sobre els
recursos presentats pels dos periodistes davant les
condemnes que els havien estat imposades per altres
jutges. Miller i Cooper van sol·licitar l'arrest domiciliari com
a alternativa, petició que els va ser denegada. Aquest cas
ha estat denunciat per diverses organitzacions
internacionals de periodistes i ha causat una gran commoció
en els cercles professionals nord-americans. Reporters Sense
Fronteres considera que l'actitud del Suprem dels EUA és un
atac, no només als periodistes afectats, sinó també al
conjunt de la professió, perquè "aquesta decisió retrograda
representa un cop molt dur per al secret professional, un
dels fonaments indispensables per a la llibertat d'expressió".
Els dos periodistes es van negar a revelar les seves fonts a
una sala especial encarregada d'investigar la fuita
d'informació que va facilitar la publicació a la premsa de la
identitat d'una agent de la CIA en un cas que implicava la
Casa Blanca. Tot i això, Miller només es va limitar a
investigar perquè finalment no va arribar a publicar cap
informació sobre aquest afer.
L'SPC mostra també la seva preocupació per la situació que
s'ha produït als EUA per aquest assumpte, perquè considera
que el secret professional és un element clau per garantir el
dret a la informació en una societat democràtica. A
Espanya, tot i el mandat constitucional per legislar-lo, el

secret professional tampoc està contemplat. Quan es va fer
la llei sobre la clàusula de consciència, l'any 1997, els
legisladors no van incorporar-ne una altra sobre el secret
professional, per manca d'acord entre les forces polítiques.
Ara, la nova oportunitat és l'Estatut del Periodista
Professional en tramitació parlamentària, que inclou tant la
llei vigent sobre clàusula de consciència com la inexistent
sobre el secret professional «
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