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Programa del Vè Congrés de l'SPC, que tindrà lloc els dies 12 i 13
de novembre

Els propers dies 12 i 13 de novembre se celebrarà a l'Ateneu
Barcelonès el Vè Congrés del Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC). Al marge de les qüestions internes, hi ha
previstos debats oberts al conjunt de la professió, en els
quals s'abordaran els temes que més preocupen als
treballadors de la comunicació, una bona part dels quals
van quedar reflectits en l'enquesta feta entre l'afiliació ara
fa uns pocs mesos. Paral·lelament al Congrés, es
desenvoluparan també altres actes. A continuació resumim
el programa global del Congrés, tot i que en l'apartat de
ponents cal acabar de confirmar algun dels noms, per la
qual cosa podria haver-hi modificacions:

LEMA: Dret a la Informació. Drets dels Informadors
Actes paral·lels: 
· Seminari La informació sobre les dones de les diverses
cultures del món, organitzat per la Secretaria de la Dona de
l'SPC, que es farà els dies 28 i 29 d'octubre al Centre Cívic
del Pati Llimona, a Barcelona.
· Exposició Instants d'informació. Una selecció de més de
40 imatges de la mostra fotogràfica "Visa Off", que set
fotoperiodistes de l'SPC van presentar a Perpinyà. L'obertura
de la mostra es farà el divendres 4 de novembre i la
inauguració oficial, el dilluns 7 de novembre. Romandrà
oberta fins al 13 de novembre al vestíbul de l'Ateneu
Barcelonès.

Dissabte 12 de novembre.
Inici de les sessions del V Congrés SPC
09.30.- Recollida de credencials i documentació
congressual.
10.00.- Obertura de Congrés. Aprovació del Reglament del
Congrés i elecció de la Mesa. Presentació de l'informe de
Gestió de la Junta sortint. Debat i aprovació, si s'escau.
Debat, presentació i votació de les possibles propostes de
reformes estatutàries que es presentin a la Mesa. Informes
del Consell Directiu i de la Comissió de Garanties.
11.00.- Sessió d'inauguració del Congrés
11,45.- La precarietat laboral a les empreses de



comunicació. Dades i alternatives. La situació a Europa.
· El periodisme a Internet. Desregulació absoluta
· Les emissores privades de ràdio. Explotació i sous
baixíssims.
· Informar des de comarques. La regulació dels
corresponsals.
· Mitjans audiovisuals d'àmbit local. La precarietat en
antena.
· L'abús generalitzat de les pràctiques dels estudiants.
Propostes i avenços, malgrat tot.
· Periodistes a la peça. Sobreviure amb tarifes cada cop més
baixes, més morositat i més inestabilitat.
· La situació de fotògrafs i càmeres.
· La Llei de drets laborals dels periodistes. Una regulació
europea.
Ponents: Fabián Nevado (Secretari d'Acció Sindical SPC),
Paolo Serventi Longui, secretari general de la Federazione
Nazionale de Stampa Italiana (FNSI) i Mario Guastoni 
(secretari general del Syndicat Nationale de Journalistes
(SNJ).
13.45.- Pausa per dinar.

16.00.- Obertura presentació de candidatures per a la
Junta Executiva, Consell Directiu i Comissió de Garanties.
16.00.- El dret a la informació en les societats
democràtiques. Estatut del Periodista Professional.
· Les pressions polítiques i empresarials sobre els
periodistes. La instrumentalització dels mitjans.
· Concentració de mitjans versus pluralitat informativa.
· Regulació de la professió com a element de lluita contra
els poderosos. Situació parlamentària de l'Estatut del
Periodista Professional
· Deteriorament dels productes informatius. Confusió entre
entreteniment i informació. Banalització de continguts
Ponents: Martim Morins (secretari de Relacions 
Internacionals del Sindicat de Periodistes de Portugal), Joan
Herrera (IU-ICV), Joan Puigcercòs (ERC), David Fernández
(PSC) i Dardo Gómez (President SPC).
18.00.- Pausa
18.30.- La reforma democràtica dels mitjans públics,
més a prop que mai?
* La reforma de la CCRTV. Un camí llarg, llarg, llarg...
* RTVE. El treball dels experts.
* Els mitjans de comunicació local. Manipulació de curt
abast però de gran intensitat.
* Lleis de l'Audiovisual al Congrés i al Parlament i la reforma
de RTVE i de la CCRTV a les cambres respectives.



Ponents: Enrique Bustamante (membre de la comissió de
savis), Ramon Espuny (Secretari MMPP de l'SPC) i Joan 
Manuel Tresserres (membre del CAC).
20.15.- Tancament presentació de candidatures i fi de la de
sessió.

Diumenge 13 de novembre
Segona jornada de sessions del V Congrés de l'SPC
10.30.- Obertura de la sessió. Proclamació de les
candidatures. Debat i aprovació de les mocions i propostes
de resolucions presentades a la Mesa del Congrés.
11.00.- Inici de les votacions.
12.30.- Pausa per cafè
12.30.- Tancament de les votacions i inici de l'escrutini
12.45.- Sessió de clausura. Intervencions del conseller de
Treball, Josep Maria Rañé, dels representants dels sindicats
de la FeSP i de les organitzacions convidades.
13.30.- Proclamació de la nova Junta Executiva, del nou
Consell Directiu i de la nova Comissió de Garanties. «

 

El seminari La informació sobre les dones de les diverses cultures
del món obre els actes organitzats al voltant del Congrés de l'SPC

El seminari La informació sobre les dones de les diverses
cultures del món. Bones practiques i coneixement versus
estereotips i simplificacions als mitjans, que se celebrarà
els dies 28 i 29 d'octubre al Patí Llimona de Barcelona,
servirà per començar els actes del V Congrés de l'SPC. El
seminari està organitzat per la Secretaria de la Dona de
l'SPC -amb la col·laboració de l'Institut Català de la Dona- i
està destinat a periodistes i comunicadors/es, per tal
d'analitzar el tractament de la imatge de les dones de les
diverses cultures del món als mitjans de comunicació.
Sovint són invisibilitzades i la seva imatge es veu a través
d'estereotips i prejudicis, causats principalment pel
desconeixement de la seva situació real i per un tractament
poc rigorós de la informació. Per això, comunicadores de
diferents comunitats de diversos orígens (magrebina,
asiàtica, subsahariana, llatinoamericana) tractaran aquesta
qüestió i donaran alguns exemples de bones practiques per
millorar la informació sobre dones i diversitat. A més,
també hi participaran diversos experts/es de les entitats
que tracten sobre comunicació i interculturalitat. En
aquests moments, s'està acabant de configurar el programa,
que ubicarem a la nostra pàgina web tan aviat com estigui



concretat. «

 

L'exposició Instants d'informació, una selecció de més de 40
imatges de la mostra de l'SPC a la Visa Off de Perpinyà

Un recull dels treballs que set fotògrafs del Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC) -més un convidat- van
aportar a la mostra fotogràfica del prestigiós Festival Off du 
Photoreportage-VISA Off de Perpinyà -celebrat a finals 
d'agost i principis de setembre- es podrà veure entre els
dies 4 i 13 de novembre a l'Ateneu Barcelonès. Més de 40
imatges formen part de la selecció que estarà present al
vestíbul de l'Ateneu Barcelonès. L'exhibició d'aquests
treballs coincidirà amb el Vè Congrés de l'SPC, que se
celebrarà els dies 12 i 13 de novembre també a la seu
d'aquesta entitat ciutadana. Els fotoperiodistes de l'SPC 
presents a la mostra són Paco Feria, Joan Puig, Gemma
Miralda, Lucas Vallecillos, Salva Campillo, Lluis Díez Solano
i Albert Fortuny. El convidat és Quim Llenas (Agència
Cover). «

 

L'SPC lamenta que entre els requisits per a la TDT local no figurin
unes condicions laborals i professionals dignes i estables

La introducció de la Televisió Digital Terrestre (TDT) a
Catalunya, i concretament en l'àmbit local i municipal, és
sens dubte un avenç de cara a una multiplicació de l'oferta i
de la seva qualitat, que es podrà garantir més a partir del
nou procés de concessió de canals, que ha d'acabar amb
l'al·legalitat i l'arbitrarietat d'algunes operacions discutibles
que hi ha hagut fins ara, com la venda de canals concedits
prèviament per fer unes funcions que deixen de dur-se a
terme. Per això, creiem positiu el procés de concessió de
canals de TDT que ara ha obert el Govern de la Generalitat,
i raonables els requisits pel que fa a les condicions
tècniques i de programació.

En canvi, trobem a faltar uns altres condicionants: els
referits a la seriositat i viabilitat empresarial, amb un àmbit
laboral normalitzat i d'acord amb les lleis, que permetin fer
una televisió local (pública -i també privada-), tant pública
com privada, amb condicions homologables a la resta de
mitjans audiovisuals d'àmbits superiors, com l'autonòmic o



l'estatal. L'SPC ha denunciat des de la seva fundació, davant
d'organismes associatius dels municipis catalans, davant els
partits polítics i davant el mateix Govern català, que les
ràdios i televisions locals no es poden organitzar en base al
voluntarisme, la precarietat laboral del seu personal i la
utilització abusiva dels estudiants en pràctiques, que
acaben portant a una precarietat professional i empresarial
que els impedeix situar-se al nivell que els correspon. Des
del Govern, no es pot deixar la porta oberta a l'aparició
d'aventurers i aprofitats que tant de mal han fet al sector 
en els darrers anys.

Per això, reclamem del Govern de la Generalitat, i del
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), que considerin
un requisit imprescindible per a la concessió de llicències
l'existència, en el projecte dels sol·licitants, d'unes
relacions laborals homologades, basades en la dignitat
professional i que garanteixin l'estabilitat en l'ocupació i la
responsabilitat professional dels seus treballadors. «

 

L'SPC manté vius alguns punts de la plataforma dels treballadors
després d'un bon pacte global però amb carències greus

La matinada de dimarts 4 d'octubre la Comissió Negociadora
del Xè. Conveni Col·lectiu va arribar a un preacord que va
firmar una majoria suficient de la representació dels
treballadors, i dimecres dia 5, el comitè d'empresa el va
aprovar per majoria. La representació de l'SPC va deixar en
suspens la seva firma en el primer cas, i s'ha abstingut en la
votació al comitè.

Els motius són els següents :
1) fem una valoració globalment positiva del preacord :
· Per l'increment salarial (IPC estatal+ 0,2 punts + les
dècimes que l'IPC català superi en més d'un 0,5 l'estatal).
· El 0,5 sobre la massa salarial per a un Pla de Pensions.
· Les 140 places fixes aconseguides.
· La dotació anual de 30.000 euros per a noves
revaloritzacions.
· D'altres millores socials i laborals aconseguides en el
preacord, a més de la retirada de les propostes
desreguladores plantejades a l'inici per la representació de
la direcció.

2) Però no podem abonar totalment el preacord a la vista
de les negatives de la direcció a reivindicacions plantejades



per la nostra candidatura, referides especialment a
Informatius i a les categories que representem, i
connotades d'elements professionals que la direcció no ha
volgut o no ha sabut atendre. Destacadament:
· La negativa rotunda a completar el mig equip d'ENG's del
cap de setmana a les delegacions de Catalunya. No per 
treballar a Tarragona o a Lleida els ENG's han de ser mig
professionals : la naturalesa de la seva categoria implicar
treballar en parella polivalent i la situació actual només
podia ser transitòria.
· L'exclusió dels nivells F i G de l'obligació d'anar a llistes
d'espera quan es contracta per obra, perquè és una
discriminació respecte d'altres categories i col·lectius.
· L'immobilisme amb la ja crònica petició que es reguli la
feina dels estudiants en pràctiques (és el tercer conveni en
què queda com una disposició transitòria).
· L'entestament a mantenir exclosos de conveni gran part
dels càrrecs professionals d'Informatius, és a dir, a definir la
seva tasca i publicar el seu sou, incloent-los en el llistat de
llocs de treball. Això no té cap cost econòmic i evitaria
sospites de poca transparència, un requisit que es pot exigir
a una empresa pública com TVC, que no ha de tenir sous
secrets.

Per això, el Sindicat de Periodistes reclama una reflexió de
la direcció de TVC, i també de la direcció general, perquè
no menystingui la motivació que peticions tan racionals
tenen per a una part important de la plantilla, i perquè
procuri mantenir un clima de relacions laborals a 
Informatius que no deteriori la necessària confiança
professional que en aquest periode cal més que mai.
Sobretot si pensem en altres factors de descontentament
com la situació dels corresponsals a l'estranger com a falsos
free-lance a tant la peça (que mereixen un contracte
laboral de TVC, ja que estan a les seves ordres) o l'intent de
no reconèixer la tasca d'indexació com de nivell F,
contradient tota la pràctica professional dels últims anys.

Per a nosaltres, només un moviment positiu per part de la
direcció en aquest sentit pot afavorir un SÍ clar al preacord
per part de la nostra candidatura, de l'SPC i dels col·lectius
i companys que s´hi senten representats. «

 



Comencen les compareixences dels experts a la comissió
parlamentària que tramita l'Estatut del Periodista Professional

El catedràtic de Ciència de la Comunicació i exsecretari
general de la Federació d'Associacions de la Premsa (FAPE),
José María Torre Cervigón, va obrir el 5 d'octubre passat el
període de compareixences dels experts davant la Comissió
Constitucional del Congrés de Diputats que tramita l'Estatut
del Periodista Professional. Aquesta llei ha de ser la norma
que posi l'exercici de la professió en les mateixes condicions
que a la majoria dels països europeus que han regulat el
dret a la informació de la ciutadania d'acord amb una
legislació democràtica. Durant les pròximes setmanes seran
citades fins a un total de 42 persones per donar el seu punt
de vista sobre aquesta històrica regulació del dret a la
informació. A la pàgina web del Sindicat (www.sindicat.org) 
hi ha àmplia informació sobre aquesta proposta legislativa i
la necessitat de tirar-la endavant amb la màxima urgència.
«

 

Gijón reunirà la IV Convenció de Periodistes els dies 4, 5 i 6 de
novembre

Els pròxims dies 4, 5 i 6 de novembre es farà a Gijón la IV
Convenció de Periodistes, organitzada pel Fòrum
d'Organitzacions de Periodistes (FOP). El lema de la trobada 
és La informació al servei de la ciutadania i tindrà com a
eixos centrals del debat l'Estatut del Periodista Professional
(EPP), actualment en tràmit parlamentari, i la regulació
laboral de la professió, a través de la Llei de drets laborals
dels periodistes, projecte que s'hauria d'impulsar després de
l'EPP. També s'abordaran les lleis de reformes dels mitjans
públics, tant a nivell estatal com les que s'estan
desenvolupant a diferents comunitats autònomes i els nous
reptes en la societat de la informació. L'EPP marca la
història de les diferents convencions de periodistes, ja que
a la primera (Cadis, 1998) es va decidir impulsar un projecte
d'aquesta envergadura, a la segona (Valladolid, 2000) es va
perfilar un esborrany de proposta, i, finalment, a la tercera
(Tarragona, 2002) es va aprovar el projecte que es va lliurar
a les formacions polítiques i que és la que -amb algunes
petites modificacions- s'està discutint actualment al
Congrés de Diputats. «

http://www.sindicat.org


 

El Consell General del Poder Judicial permetrà l'accés dels
mitjans de comunicació als actes processals

El Ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha
aprovat per unanimitat incloure un nou article al Reglament
d'aspectes accessoris de les actuacions judicials que
assenyala que es permetrà l'accés dels mitjans de
comunicació als actes processals celebrats en audiència
pública. En aquest Reglament s'inclourà la regla general
d'entrada de tots els mitjans de comunicació a les sales de
justícia, la qual cosa permet que el Consell s'afegeixi a la
doctrina del Tribunal Constitucional (TC).

No es tracta només de la seva inclusió en el Protocol de
comunicació, sinó que és en un Reglament de compliment
obligat. El nou article assenyala textualment que "amb
caràcter general es permetrà l'accés dels mitjans de
comunicació acreditats als actes processals celebrats en
audiència pública, excepte en els supòsits en els quals es
puguin veure valors afectats i drets constitucionals en els
quals el jutge o president del Tribunal podrà denegar-hi
l'accés mitjançant resolució motivada."

L'abril de 2004, el TC, en sengles sentències, va anul·lar un
acord de la Sala de Govern del Suprem que prohibia amb
caràcter general l'accés de periodistes amb càmeres de
fotos, de vídeo o televisió a la seva seu i a les vistes que s'hi
celebren. A més, el mes de juny passat, el TC en una altra
sentència va anul·lar la prohibició amb caràcter general de
l'accés de periodistes amb càmeres de fotos, de vídeo o
televisió als judicis que se celebren a l'Audiència Nacional,
acordada per la Sala de Govern d'aquesta i pel CGPJ. «

 

L'SPIB guanya les eleccions als diaris del grup Serra

El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) ha
guanyat les eleccions al comitè d'empresa d'Hora Nova, de
Mallorca, propietat de l'editor Pere Serra, que publica els
diaris Última Hora i Diari de Balears. Els comicis es van 
celebrar el 13 de setembre passat i van ser elegits per 77
vots, sobre els 82 emesos, els vuit membres de la llista
presentada per l'SPIB. El sindicat balear és una de les set
organitzacions que integren la Federació de Sindicats de
Periodistes (FeSP) i amb aquests resultats ha reforçat



encara més la seva presència a les redaccions on és la força
majoritària a gran part dels mitjans de comunicació de les
Illes. «

 

Els periodistes de La Rioja contra les ingerències en la informació

El Sindicat de Professionals de la Informació de La Rioja
(SPIR-FeSP) ha mostrat el seu suport als companys del
centre territorial de TVE a La Rioja, davant les acusacions
del PP d'ocultar informació. El dimarts 30 d'agost passat, el
PP va fer una roda de premsa sobre la situació de les
infraestructures que depenen de l'Estat a La Rioja. TVE va
decidir no incloure aquesta informació en la primera edició
del seu informatiu territorial, basant-se en criteris
periodístics, i va deixar la peça per a l'edició de la tarda.
Això va motivar una queixa per part del PP, que acusava els
directius de TVE a La Rioja "d'abandonar el criteri de
pluralitat en favor d'interessos partidistes". L'SPIR defensa
que la llibertat d'expressió que garanteix la Constitució
espanyola consisteix en el dret del periodista a decidir les
informacions que considera rellevants per a la seva emissió
o publicació. Per aquest motiu, el sindicat considera una
greu ingerència l'acusació del PP de la Rioja, ja que aquest
partit no entén que els mitjans de comunicació no estan
obligats a emetre totes les rodes de premsa que es 
convoquin, sinó a regir-se per criteris de rellevància, interès
o actualitat. «

 

El Sindicat de Periodistes de Galícia demana al Govern de Madrid
que reobri l'emissora de RNE en gallec

El Sindicat de Periodistes de Galícia (SXG) sol·llicita als
governs liderats pel PSOE, el d'Espanya i el de la Xunta de
Galícia, que donin suport a la reobertura de la cadena de
Ràdio Nacional d'Espanya (RNE) en gallec, l'antiga Ràdio 4.
El Sindicat s'uneix així a la campanya social que acaben de
llançar la Mesa per la Normalització Lingüística per
recuperar el canal de RNE en llengua gallega, tancat el
1992. Cal recordar que en l'actualitat Ràdio 4 continua
funcionant a Catalunya, on aquesta emissora serveix, entre
d'altres coses, per promoure el català. L'SXG entén que el
reduït ús del gallec per part de les empreses de
comunicació fa imprescindible que les administracions



gallegues s'involucrin per a la seva promoció amb accions
concretes. A més, la reobertura de Ràdio 4 suposaria una
oportunitat única per generar nous llocs de treball amb
estabilitat. Un treball digne per als professionals de la
comunicació i, en opinió de l'SXG, condició imprescindible
per assolir que la ciutadania disposi d'una informació plural i
veraç. «

 

Es constitueix a Madrid la Xarxa Internacional de Dones
Periodistes

Els dies 17 i 18 de setembre passats, va tenir lloc a Madrid
la I Trobada Estatal per a la creació de la Xarxa
Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores, amb la
participació d'una cinquantena de dones periodistes i
comunicadores d'arreu de l'Estat, entre les quals va estar
representada la Secretaria de la Dona de l'SPC, com a una
de les entitats promotores. Aquesta xarxa a la qual, de 
moment, estan integrades grups de dones i periodistes
individuals de Madrid, Barcelona, Andalusia, La Rioja,
Galícia i Saragossa, vol formar part d'una veritable "xarxa
internacional" després de la seva participació activa a la
reunió que es farà a Mèxic, promoguda per CIMAC, de l'11 al
13 de novembre d'enguany.

Un dels objectius principals de la Xarxa és visibilitzar es
dones periodistes i la seva situació professional i laboral,
per lluitar també per una visibilització més gran de les
dones als mitjans. Altres objectius concrets són arribar a la
paritat en els llocs de responsabilitat als mitjans de
comunicació i acabar amb la seva precarietat laboral i
també reclamar l'exigència d'un llenguatge no sexista i
promoure la incorporació habitual de les veus femenines
com a comunicadores i com a fonts d'informació. Una de les
propostes que es van presentar a la Xarxa va ser el suport a
l'Estatut del Periodista Professional, actualment en tràmit
d'aprovació parlamentària. La propera trobada de la Xarxa a
nivell de l'Estat Espanyol tindrà lloc el 2006 a Barcelona. De
moment, tothom que hi estigui interessat/da, pot 
participar-hi i adherir-s'hi a: http://xidpiccat.no-ip.info. «

 

El Sindicat britànic de periodistes carrega contra Blair

El National Union of Journalists (NUJ), el sindicat de

http://xidpiccat.no-ip.info


periodistes del Regne Unit, ha criticat el primer ministre
Tony Blair per haver-se queixat de la cobertura informativa
de la BBC sobre la crisi desencadenada per l'huracà Katrina
als Estats Units. La queixa de Blair l'ha donada conèixer el
magnat de la comunicació Rupert Murdoch, propietari del
grup mediàtic més important de la Gran Bretanya, entre
ells el diari sensacionalista The Sun i el canal de TV Sky
News. Murdoch, en un seminari organitzat per l'expresident
dels EUA, Bill Clinton, va dir, segons les informacions
publicades, que "Tony Blair -potser jo no hauria de repetir 
aquesta conversa- em va dir ahir que era a Nova Delhi i que
va sintonitzar el Servei Mundial de la BBC, per saber què
passava a Nova Orleans. I va dir que la informació estava
plena d'odi contra els Estats Units i es delectava pels
nostres problemes". "Les crítiques de Tony Blair a la BBC per
exposar la divisió entre rics i pobres i la lentitud dels serveis
d'emergència per dur auxili als pobres de Nova Orleans, va
més enllà del menyspreu", ha afirmat Jeremy Dear,
secretari general del NUJ, i ha afegit que "Tony Blair ha
desregularitzat la radiodifusió per servir els interessos de
Rupert Murdoch. El seu últim atac a la BBC demostra que
encara està del costat de Murdoch". Blair també va ser
criticat per respectats corresponsals de la BBC, com Martin
Bell o Charles Wheeler «

 

 

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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