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Tot a punt per al V Congrés de l'SPC

El Sindicat de Periodistes de Catalunya celebrarà els
pròxims dies 12 i 13 de novembre el seu V Congrés, que es
desenvoluparà a la seu de l'Ateneu Barcelonès. Hi ha
previstos dos tipus de sessions, unes de caràcter reservat a
l'afiliació del Sindicat en les quals es tractaran les qüestions
internes organitzatives; i unes altres d'obertes al conjunt de
la professió on s'abordaran les qüestions que avui més



preocupen al sector. Hi haurà tres meses, una de laboral
que analitzarà la greu precarietat que pateixen els
treballadors de la comunicació i les alternatives per fer-hi
front; una segona dedicada a aspectes més professionals on
s'abordarà la situació del dret a la informació de la
ciutadania i les dificultats que tenen els periodistes per
exercir la seva tasca lliurement; tot això amb la perspectiva
de la tramitació parlamentària de l'Estatut del periodista
professional (EPP). Finalment, una tercera mesa discutirà
sobre els processos de reforma dels mitjans públics i la
regulació de l'audiovisual en un moment decisiu per al futur
d'aquests mitjans. A la pàgina web del sindicat
(www.sindicat.org) hi ha tota la informació i documentació
per al Congrés

El programa definitiu del congrés és el següent:

Dissabte 12 de novembre
Inici de les sessions del V Congrés de l'SPC
09.30.- Recollida de credencials i de la 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.
SESSIONS OBERTES
11.00.- Acte d'inauguració del Congrés. 
Intervindran Oriol Bohigas, president de l'Ateneu
Barcelonès; Enric Marín, secretari de Comunicació de la
Generalitat; i Enric Bastardes, secretari general de la FeSP.
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 de
l'SPC), Paolo Serventi Longui, secretari general de la
Federazione Nazionale de Stampa Italiana (FNSI) i José
Navarro (Syndicat National de Journalistes -SNJ-) de França.
13.45.- Pausa per dinar.

16.00.- Obertura del termini de 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 dels continguts.
Ponents: Martim Morins (secretari de Relacions 
Internacionals del Sindicat de Periodistes de Portugal), Joan
Herrera (IU-ICV), Joan Puig (ERC), Meritxell Batet (PSC),
Natàlia Molero (CiU) i Dardo Gómez (President SPC).
18.00.- Pausa
18.15.- 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 al Parlament i la reforma
de RTVE i de la CCRTV a les cambres respectives.
· L'Agència EFE, la parenta pobra. L'Estatut de Redacció.
· Alguns mites al voltant dels mitjans públics.
Ponents: Xosé Manuel Vega (Degà del Col·legi de
Periodistes de Galícia), Ramon Espuny (Secretari MMPP de
l'SPC) i Joan Manuel Tresserras (membre del CAC).
20.15.- Tancament del termini per presentar candidatures i
fi de la sessió.

Diumenge 13 de novembre
Segona jornada 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 Dones i Diversitat cultural als Mitjans: una imatge 
estereotipada? ha obert els actes organitzats al voltant del
Congrés de l'SPC

Els dies 28 i 29 d'octubre passat va tenir lloc al Pati Llimona
el seminari Dones i diversitat cultural als mitjans:una 
imatge estereotipada?, organitzat per la secretaria de la
Dona de l'SPC i en el qual periodistes, expertes en
comunicació intercultural, i dones de diversos orígens
residents a Catalunya van tenir l'ocasió de reflexionar i
discutir sobre la imatge que els mitjans reflecteixen de les
dones de les diverses cultures del món. Totes les
participants van coincidir en donar una resposta afirmativa
a la qüestió plantejada al títol de les jornades, tot
caracteritzant aquesta imatge com invisibilitzadora i
victimitzadora de les dones d'altres cultures, sobre tot de
les immigrades, que queden molt sovint relegades a un
paper secundari d'acompanyant dels homes o, en una visió
utilitària, reduïdes al seu paper reproductiu per augmentar
la natalitat nacional. L'encontre va servir per iniciar els 
actes organitzats al voltant del V Congrés del Sindicat que
se celebrarà els pròxims 12 i 13 de novembre.

Part de la responsabilitat en la reproducció d'aquestes
imatges estereotipades és va atorgar a la manca de
coneixement de la seva realitat per part dels periodistes,
tot i que es va destacar el marc de precarietat en el qual
treballen, així com també als interesos i les rutines de les
empreses periodístiques i a les dificultats d'aquests
col·lectius de dones per fer-se sentir als mitjans. Per tal
d'acabar amb aquestes imatges estereotipades es van



formular diverses propostes, com ara la formació específica
dels periodistes amb una visió de gènere, utilitzar altres
fonts alternatives a l'hora de produir les informacions, fer
una crida als mitjans sobre la seva responsabilitat sobre 
aquesta qüestió, formar les entitats de dones immigrades
sobre com accedir als mitjans i promoure la creació de
xarxes i fórums d'intercanvi entre periodistes i entitats de
dones diverses com ara aquest seminari. El seminari va ser
clausurat per la presidenta de l'Institut Català de les Dones
(ICD), Marta Selva, que va donar el seu suport a totes
aquestes conclusions. «

 

Una exposició de fotògrafs de l'SCP ocupa el vestíbul de l'Ateneu
Barcelonès durant deu dies

El Congrés del Sindicat tindrà a l'Ateneu un preludi que serà
l'exposició Instants d'informació que sis fotògrafs de l'SPC
faran al vestíbul d'aquesta entitat en la qual oferiran un
recull dels treballs que 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.
Més de 40 imatges formen part de la selecció que es pot
visitar des del divendres 4 de novembre tot i que no la
inauguració oficial va ser el dilluns 7 de novembre.
Romandrà oberta fins al diumenge 13 de novembre,
coincidint amb la clausura del Congrés. «

 

L'SPC dóna suport al conveni de TV3 però continuarà lluitant per
millores inajornables a Informatius

La secció sindical de l'SPC a TV3 fa una valoració global
positiva del preacord de conveni. Els seus punts principals 
beneficien tots els treballadors. Per això hem demanat el
vot afirmatiu en el referèndum dels dies 21 i 22 d'octubre.
Tot i així, el Sindicat manté les seves reivindicacions que
afecten sobretot a Informatius, que continuarà exigint per
totes les vies. Els punts pendents són que es completin els
equips ENG de cap de setmana a les delegacions de
Catalunya -perquè és un problema d'equitat i de qualitat
professional-, la reducció al mínim dels exclosos del
conveni a Informatius perquè volem transparència i
professionalitat a la redacció, que els estudiants en



pràctiques no es converteixin en mà d'obra gratuïta, que no
s'exclogui els nivells de redactors, productors i realitzadors
d'anar a les llistes d'espera dels concursos per fer
contractes per obra, la normalització de la contractació de
corresponsals a l'estranger i a Catalunya, que també són un
fre a la promoció interna i que no s'imposi un nivell inferior
a redactor als professionals d'Indexació d'imatges.

En un comunicat, la secció sindical de l'SPC a TV3 afirma
que "seguirem defensant aquests objectius, que són
racionals, poc gravosos i ajuden a la missió de servei públic
de TV3, i que un dia o un altre han de ser satisfets però que
lluitarem perquè sigui ben aviat". Els acords globals suposen
l'aplicació de l'IPC estatal +0,2, més les dècimes que l'IPC
català superi en més d'un 0,5 l'IPC estatal, i salari diferit en
forma de pla de pensions (0,5% sobre la massa salarial cada
un dels tres anys del conveni. També hi ha la consolidació
com a fixos de 140 places temporals i la dotació de 30.000
euros anuals per a les noves revaloracions de categories.

A Catalunya Ràdio, al juliol es va arribar a un molt bon
preacord arran de la mobilització de mesos dels
treballadors (IPC estatal +0,5 i en tot cas, sempre +0,5 per
sobre de l'aconseguit salarialment a TV3, més 500.000 euros
per a un estudi de revaloració de categories que acosti els
sous als de la televisió). Però ara, la direcció general de la
CCRTV -que, en darrera instància, ha negociat els dos
convenis- volia estalviar-se un 0,5 a TV3 (diferit del pla de
pensions), al·legant que ni era salari ni era matèria social
(àmbit en el qual el pre-acord del juliol també deia que
seria d'aplicació tot l'aconseguit a TV3). A hores d'ara el
comitè d'empresa continua lluitant perquè aquesta
quantitat no es perdi, així com els diners compromesos en
concepte d'ajut al menjador (tiquet restaurants), que ara
diu la representació de l'empresa que s'han disparat perquè
no havien comptat bé les persones afectades.«

 

La FeSP denuncia els atacs interessats dels grans grups de
comunicació a l'Estatut del periodista professional

L'inici de compareixences d'experts al Congrés dels Diputats
per opinar sobre el projecte d'Estatut del periodista
professional (EPP) ha desencadenat una reacció en contra
per part de diversos mitjans de comunicació. La Federació



de Sindicats de Periodistes (FeSP) rebutja aquestes
crítiques perquè no responen al contingut real de l'estatut,
sinó que obeeixen a interessos exclusivament
mercantilistes. La Junta Executiva Federal de la FeSP, en
motiu de la reunió que va mantenir el dia 22 d'octubre
passat a Palma de Mallorca, va emetre un comunicat per
rebutjar les crítiques infundades i per aclarir que amb "l'EPP
es pretén regular legalment la professió periodística, tal
com ho està als països europeus del nostre entorn, perquè
es compleixi d'una manera eficaç el dret constitucional que
té la ciutadania a rebre informació veraç". També
s'assegura que l'EPP "no recull prebendes per als periodistes
ni pretén limitar la llibertat d'expressió, sinó que estableix
uns deures i drets dels informadors perquè puguin treballar
sense pressions polítiques, econòmiques o de qualsevol
altre tipus". La FeSP espera que els 44 experts que
compareixeran al Congrés dels Diputats aportin arguments
suficients perquè el Parlament aprovi un EPP digne i no
descafeïnat.

D'altra banda, la Junta Executiva de la FeSP també va
mostrar el seu rebuig al propòsit, no desmentit, de suprimir
entre 3.000 i 5.000 llocs de treball de RTVE. Aquests
acomiadaments conduïrien a la desaparició d'empreses i de
centres territorials de RNE i de TVE, amb la qual cosa la
Radiotelevisió pública sofriria un cop mortal. Així mateix, la
FeSP lamenta que el projecte de Pressupostos Generals de
l'Estat per al 2006 vinculi la subvenció anual a RTVE a
aquest pla de reestructuració; quan encara no s'ha aprovat
la Llei sobre la Radiotelevisió Pública estatal i, a més, no se
segueixen les recomanacions del Comitè d'Experts que,
durant mesos, per encàrrec del Govern, va elaborar un
informe sobre la reforma dels mitjans de comunicació
públics. Així doncs, en cas que es duguessin a terme aquests
plans, l'esmentada reforma quedaria en paper mullat. «

 

Periodistes d'arreu de l'Estat defensen l'EPP a Gijón

Gijón ha acollit els dies 4, 5 i 6 de novembre la IV
Convenció de Periodistes organitzada pel Fòrum
d'Organitzacions de Periodistes (FOP) en la qual han
participat prop de 300 periodistes procedents d'arreu de
l'Estat espanyol. Els 200 participants a l'encontre van
denunciar l'extrema precarietat que presideix les condicions 



laborals d'àmplies capes de treballadors de la comunicació i
van defensar l'Estatut del periodista professional (EPP) 
actualment en tràmit al Congrés de Diputats. A la convenció
es van criticar els atacs interessats que les empreses de
comunicació estan fent contra aquest projecte legislatiu
que pretén salvaguardar el dret de la ciutadania a rebre
una informació de qualitat dels interessos empresarials,
econòmics i polítics dels cercles de poder de la societat. Es
va resoldre que calia defensar públicament l'EPP i reclamar
la posterior regulació dels drets laborals dels periodistes. El
FOP ha posat en marxa una pàgina web
(www.foroperiodistas.com) en la qual es pot trobar àmplia
informació sobre l'EPP i el projecte legislatiu que l'hauria de
seguir a continuació com és la Llei de Drets Laborals dels
Periodistes. «

 

Vaga de periodistes a Itàlia en defensa del conveni i de la
qualitat de la informació

La Junta Executiva de la Federazione Nazionale della
Stampa Italiana (FNSI) ha confirmat la convocatòria de dos
dies de vaga a tots els diaris i emissores de televisió d'IItàlia
durant la primera meitat d'aquest mes de novembre. La
protesta, organitzada per la poderosa FNSI, engloba els
periodistes de diaris, inclosos els gratuïts, agències de
notícies, diaris digitals, emissions d'informació a les
emissores de ràdio i de televisió, tant públiques com
privades i tant de nivell estatal com local, i també els
gabinets de premsa. La modalitat de la vaga als diaris serà
comunicada al darrer moment per la Junta de l'FNSI en
coordinació amb els comitès d'empresa. També es preveu
l'organització d'una manifestació amb el suport de les
organitzacions sindicals del món de la cultura.

El sindicat italià de periodistes manifesta que "es veu
obligat a prendre aquesta dura acció de vaga davant la falta
de disposició de les empreses del sector a reprendre el
diàleg contractual per al període 2005-2009 i per insistir en
canvi en les seves intencions de flexibilitzar encara més les
condicions de contractació". Les negociacions s'han suspés
perquè les emprees de ràdio i televisió han rebutjat en la
seva totalitat la plataforma reivindicativa dels periodistes.
La FNSI lamenta els danys a la ciutadania que aquesta



situació produirà però recorda al conjunt de la societat que
només un periodisme respectable i protegit pot garantir la
qualitat de la informació i el dret de la ciutadania a
conéixer la realitat. «

 

 

Revisió lingüística: Traduït (http://traduit.com)
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